
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-
ταστήματος της Εταιρείας «HARMONY BULKERS 
INC.» που εδρεύει στη νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

2 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-
ταστήματος της Εταιρείας «5 Ocean Shipping 
Management S.A.» που εδρεύει στη νησιά ΜΑΡ-
ΣΑΛ.

3 Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιεραρ-
χικά υφιστάμενο όργανο της Υποδιεύθυνσης Δ’ 
της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης με έδρα την Κομοτη-
νή.

4 Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιεραρ-
χικά υφιστάμενο όργανο της Υποδιεύθυνσης Ε’ 
της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημο-
σίων Εσόδων Θεσσαλονίκης.

5 Έγκριση των υπ’ αρ. 28-230/23-12-2021 (ορθή 
επανάληψη) και 8-37/11-07-2022 αποφάσεων 
των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Κεντρι-
κής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Βόρειας 
Κέρκυρας αντίστοιχα, περί τροποποίησης-συ-
μπλήρωσης του άρθρου 3 της Συστατικής Πρά-
ξης του Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΣΥ.Π.Α.Π. Κέρκυρας).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2212.2-1/5628/63570/2022 (1)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-

ταστήματος της Εταιρείας «HARMONY BULKERS 

INC.» που εδρεύει στη νησιά ΜΑΡΣΑΛ .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 
α. Τον α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
β. το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ιδίως την 

παρ. 1,

γ. το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142),
δ. το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154),
ε. το άρθρο 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312),
στ. το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40),
ζ. το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102),
η. το Κεφάλαιο Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/

2016 (Α΄ 94),
θ. τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ι. το άρθρο 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201),
ια. το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)
και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
"Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών" (Α΄ 141)» (Α΄ 149) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),

ιβ. το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής…» (Α΄ 114),

ιγ. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ιδ. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ιε. το π.δ. 05/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15),

ιστ. την υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β΄ 3263) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, της υπ’ αρ. 2212.2-3/92749/ 
2021/20-12-2021 (Β΄ 6685) κοινής απόφασης των Ανα-
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής και της υπ’ αρ. 1246.3/6/94/1-12-1994
(Β΄ 919) κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οι-
κονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
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2. Το με κωδικό αριθμό 520136090953 0105 0069
e Παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων.

3. Την από 20 Ιουλίου 2022 αίτηση της εταιρείας 
«HARMONY BULKERS INC.», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 

ή υποκαταστήματος της εταιρείας «HARMONY BULKERS 
INC.» που εδρεύει στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή 
της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως 
ισχύει 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 χωρητικό-
τητας, 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 παρα-
πάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω 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 αναφέ-
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται 
οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

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

ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά-
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τή-
ρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες της 
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 «HARMONY BULKERS INC.» που εδρεύει 

στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε τρεις 
μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να κατα-
θέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύ-
θυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) 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. 378/68 σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του ν. 

27/1975 όπως ισχύει, 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 (Διεύθυν-
ση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρ-
μογής Άμεσης Φορολογίας).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρό-
νο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του Γραφεί-
ου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο 
των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητας 
και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελ-
ληνικού προσωπικού που απασχολείται σ΄ αυτό και το 
ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο 
μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το 
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ 
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φο-
ρολογίας) 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. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) 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.

ιι) 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.

ιιι) 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 διευθυντή και εκπροσώπου αυτής στην Ελλά-
δα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) 
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και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυν-
ση 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 με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στα κατά τόπο τμήματα 
Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, δι-
εύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέ-
ρου 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 προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

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

ει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο ή 
Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε τρεις 
(3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση αυτή ή 
δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που 
αναφέρεται στην παρ. (1) του άρθρου 2 της απόφασης 
αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύ-
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση 
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω 
τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του 
Γραφείου ή Υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την 
απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω-
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
των εδαφίων 4, 5 και 6 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, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

 Αριθμ. 2212.2-1/5630/63573/2022 (2)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-

ταστήματος της Εταιρείας «5 Ocean Shipping 

Management S.A.» που εδρεύει στη νησιά ΜΑΡ-

ΣΑΛ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 
α. Τον α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
β. το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ιδίως την 

παρ. 1, 
γ. το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142),
δ. το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154),
ε. το άρθρο 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312),
στ. το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40),
ζ. το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102),
η. το Κεφάλαιο Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/ 

2016 (Α΄ 94),
θ. τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ι. το άρθρο 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201),
ια. το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) 
και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
"Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών" (Α΄ 141)» (Β΄ 149) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),

ιβ. το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής…» (Α΄ 114),

ιγ. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ιδ. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ιε. το π.δ. 05/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15),

ιστ. την υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β΄ 3263) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, της υπ’ αρ. 2212.2-3/92749/
2021/20-12-2021 (Β΄ 6685) κοινής απόφασης των Ανα-
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής και της υπ’ αρ. 1246.3/6/94/1-12-1994
(Β΄ 919) κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οι-
κονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Το υπ’ αρ. 521024039953 0109 0053 κωδικό αριθ-
μό e Παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων.
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3. Τις από 14 Ιουλίου 2022 και 30 Αυγούστου 2022 αι-
τήσεις της εταιρείας «5 Ocean Shipping Management 
S.A.», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 

ή υποκαταστήματος της εταιρείας «5 Ocean Shipping 
Management S.A.» που εδρεύει στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ 
και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του 
ν. 27/1975 όπως ισχύει με το σκοπό όπως εφόσον επι-
τρέπεται από το καταστατικό της, απασχολείται απο-
κλειστικά 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 με Ελληνική 
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 
ή ναυλωτριών γυμνών πλοίων (bareboat charterers) ή 
μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μί-
σθωση (ship lessees), 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 
οικογένειές 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 ΝΑΤ 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 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 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.

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.
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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 «5 Ocean Shipping Management S.A.» 

που εδρεύει στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη 
μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης 
αυτής να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) Τραπε-
ζική 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, 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 (Διεύθυν-
ση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρ-
μογής Άμεσης Φορολογίας).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρό-
νο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του Γραφεί-
ου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο 
των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος 
και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελ-
ληνικού προσωπικού που απασχολείται σ΄ αυτό και το 
ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο 
μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το 
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ 
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φο-
ρολογίας) 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:

ι) 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,

ιι) 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,

ιιι) 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 διευθυντή και εκπροσώπου αυτής στην Ελλά-
δα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) 
και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυν-
ση 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 με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στα κατά τόπο τμήματα 
Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, δι-
εύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέ-
ρου 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 προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

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

ει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο ή 
Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε τρεις 
(3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση αυτή ή 
δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που 
αναφέρεται στην παρ. (1) του άρθρου 2 της απόφασης 
αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύ-
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση 
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπά-
νω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα 
του Γραφείου ή Υποκαταστήματος 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.
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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 
των εδαφίων 4, 5 και 6 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, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 1425ΚΟΜ (3)
Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιε-

ραρχικά υφιστάμενο όργανο της Υποδιεύθυν-

σης Δ’ της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης με έδρα την 

Κομοτηνή. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ’ - 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, των παρ. 1 και 6 του άρθρου 14 και του άρ-
θρου 41 αυτού.

2. Το άρθρο 4 του ν. 4174/2013 (Α’170).
3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ23-10-2020

απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση 
υπογραφής ‘’Με εντολή Διοικητή’’ σε όργανα της Φορο-
λογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1078429 ΕΞ 2021 «Επιλογή 
και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επι-
πέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Υπηρεσιών απευθεί-
ας υπαγόμενων στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

6. Την ανάγκη εκχώρησης εξουσιοδότησης υπογρα-
φής σε υφιστάμενα όργανα για την εύρυθμη λειτουργία 
της υπηρεσίας.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

εκχωρούμε την εξουσιοδότηση υπογραφής στον/στην 
Υπεύθυνο/Υπεύθυνη του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητι-
κής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης 
Δ’ - Προληπτικών Ελέγχων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης 

με έδρα την Κομοτηνή, σύμφωνα με την περ. θ’ της στή-
λης 6 της περ. 2 του Πίνακα του άρθρου 1 της υπό στοι-
χεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022 (Β’ 3886) απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη στήλη 2 της 
περ.2 του προαναφερόμενου Πίνακα, ο οποίος/η οποία 
θα υπογράφει «Με εντολή Διοικητή».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Η Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Δ’

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 2295/ΛΑΡ (4)
Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιε-

ραρχικά υφιστάμενο όργανο της Υποδιεύθυν-

σης Ε’ της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης 

Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε’ -
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, των παρ. 1 και 6 του άρθρου 14 και του άρ-
θρου 41 αυτού.

2. Το άρθρο 4 του ν. 4174/2013 (Α’170).
3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ23-10-2020

απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση 
υπογραφής ‘’Με εντολή Διοικητή’’ σε όργανα της Φορο-
λογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1078429 ΕΞ 2021 «Επιλογή 
και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επι-
πέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Υπηρεσιών απευθεί-
ας υπαγόμενων στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

6. Την ανάγκη εκχώρησης εξουσιοδότησης υπογρα-
φής σε υφιστάμενα όργανα για την εύρυθμη λειτουργία 
της υπηρεσίας.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

εκχωρούμε την εξουσιοδότηση υπογραφής στον/στην 
Υπεύθυνο/Υπεύθυνη του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητι-
κής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης 
Ε’ - Προληπτικών Ελέγχων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης 
με έδρα τη Λάρισα, σύμφωνα με την περ. θ’ της στήλης 6
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της περ. 2 του Πίνακα του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022 (Β’ 3886) απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στη στήλη 2 της περ. 2
του προαναφερόμενου Πίνακα, ο οποίος/η οποία θα 
υπογράφει «Με εντολή Διοικητή».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ε’

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 142666 (5)
Έγκριση των υπ’ αρ. 28-230/23-12-2021 (ορθή 

επανάληψη) και 8-37/11-07-2022 αποφάσε-

ων των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Κε-

ντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και 

Βόρειας Κέρκυρας αντίστοιχα, περί τροποποί-

ησης-συμπλήρωσης του άρθρου 3 της Συστατι-

κής Πράξης του Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλη-

τισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΣΥ.Π.Α.Π. 

Κέρκυρας). 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 107).

2. Τα άρθρα 103, 104, 280Ι και 283 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα “Καλλικράτης”»
(Α΄ 87).

3. Την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

4. Τα άρθρα 245 έως 250 του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).

5. Το άρθρο 154 και της παρ. 4 του άρθρου 156 του
ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θε-
σμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστι-
τούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 43) σε συν-
δυασμό με το άρθρο 133 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) περί 
λύσης και εκκαθάρισης νομικών προσώπων των δήμων 
του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α΄ 143).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 «Κύρωση 
της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
“Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του 
Υπουργού Επικρατείας” και άλλες διατάξεις» (Α΄98).

7. Την υποπερ. δδ) της περ. α) της παρ. Α4 του άρθρου 8
του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 
(Α΄ 232).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

9. Την υπ’ αρ. 34021/25-05-2022 υπουργική απόφαση 
«Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου Παπαθεοδώρου 
του Αγγελάκη από τα καθήκοντα του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου και ορισμός ασκούντος καθήκοντα 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 435)

10. Την υπ’ αρ. 20933/07-02-2020 απόφαση «Μετα-
τροπής του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυρας κατηργημένου Δήμου 
Κέρκυρας σε Σύνδεσμο και προσαρμογή της συστατικής 
του πράξης» (Β΄ 564, Α.Δ.Α.: 6ΑΚ5ΟΡ1Φ-ΩΑΑ), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αρ. 113521/12-07-2021 
(Β΄3140, Α.Δ.Α.: 959ΓΟΡ1Φ-ΡΛΧ) και 103140/30-06-2022 
(Β΄4155, Α.Δ.Α.: 9ΨΟΨΟΡ1Φ-ΔΥΛ) όμοιες αποφάσεις.

11. Την υπ’ αρ. 20-154/15-12-2020 (Α.Δ.Α.: ΩΥΦ-
046ΜΓΣΙ-9ΣΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Νότιας Κέρκυρας περί αποχώρησης του Δήμου 
από το Σύνδεσμο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλ-
λοντος Κέρκυρας.

12. Την υπ’ αρ. 28-230/23-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΥ746Μ-
Γ2Α-Κ1Ξ) απόφαση (ορθή επανάληψη) του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπο-
ντίων Νήσων περί έγκρισης της παράτασης λειτουργίας 
του ΣΥ.Π.Α.Π., καθώς και το από 31-08-2022 έγγραφο 
του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων ότι εξακολουθεί να είναι σε 
ισχύ η προαναφερόμενη απόφαση.

13. Την υπ’ αρ. 8-37/11-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ18246ΜΓΜΥ-
Κ7Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βόρειας Κέρκυρας περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας 
παραμονής του Δήμου στο ΣΥ.Π.Α.Π.

14. Την υπ’ αρ. 19840/31-05-2022 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ως προς την ύπαρξη 
στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 πίστωσης για την 
κάλυψη της δαπάνης από την παράταση συμμετοχής 
του Δήμου στον εν θέματι Σύνδεσμο, ποσού 243.600,00€ 
στον Κ.Α. 00.6721.002.

15. Την υπ’ αρ. 5921/29-08-2022 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης του 
Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ως προς την ύπαρξη πίστωσης 
στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 για την κάλυψη 
της δαπάνης από την παράταση συμμετοχής του Δήμου 
στον εν θέματι Σύνδεσμο, ποσού 65.000,00€ στον Κ.Α. 
15.6721.001, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις υπ’ αρ. 28-230/23-12-2021 (ορθή επα-
νάληψη) και 8-37/11-07-2022 αποφάσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων των Δήμων Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπο-
ντίων Νήσων και Βόρειας Κέρκυρας αντίστοιχα, με τις 
οποίες τροποποιείται - συμπληρώνεται το άρθρο 3 της 
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υπ’ αρ. 20933/07-02-2020 (Β΄ 564, Α.Δ.Α.: 6ΑΚ5ΟΡ1Φ- 
ΩΑΑ) απόφασης «Μετατροπής του Δημοτικού Οργανι-
σμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυ-
ρας κατηργημένου Δήμου Κέρκυρας σε Σύνδεσμο και 
προσαρμογή της συστατικής του πράξης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αρ. 113521/12-07-2021 
(Β΄3140, Α.Δ.Α.: 959ΓΟΡ1Φ-ΡΛΧ) και 103140/30-06-2022 
(Β΄4155, Α.Δ.Α.: 9ΨΟΨΟΡ1Φ-ΔΥΛ) όμοιες αποφάσεις, το 
οποίο μετά την προσθήκη γ΄ εδαφίου επαναδιατυπώνε-
ται στο σύνολό του ως εξής:

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με 
δυνατότητα είτε παράτασης της διάρκειας είτε πρόωρης 
λύσης του με νέες αποφάσεις των οικείων Δημοτικών 
Συμβουλίων και επίσης με δυνατότητα είτε παύσης της 
λειτουργίας του Συνδέσμου ως διαδημοτικού είτε απο-
χώρησης τινός των συμμετεχόντων νέων Δήμων από 
1.1.2020, με δυνατότητα σύστασης νέων αυτόνομων 
Οργανισμών για κάθε Δήμο.

Η απόφαση για τη διάρκεια μπορεί να προσαρμο-
σθεί με απόφαση των Συμβουλίων των Δήμων που 
μετέχουν στον Σύνδεσμο (παρ. 5 του άρθρου 245 ΚΔΚ
ν. 3463/2006, Α΄ 114).

Η διάρκεια του Συνδέσμου παρατείνεται έως την
31η-12-2022.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
ύψους 308.600,00€ (τριακοσίων οχτώ χιλιάδων εξα-
κοσίων ευρώ), η οποία θα καλυφθεί με το ποσό των 
243.600,00€ (διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξα-
κοσίων ευρώ) από πιστώσεις που θα βαρύνουν τον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας  και Δια-
ποντίων Νήσων και με το ποσό των 65.000,00€ (εξήντα 
πέντε χιλιάδων ευρώ) από πιστώσεις που θα βαρύνουν 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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