
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρεί-
ας «TALLON PTE. LTD» που εδρεύει στην Σιγκαπού-
ρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.  89/1967, 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντι-
καταστάθηκε με το ν.  3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) 
και ισχύει.

2 Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρεί-
ας «HHIC-PHIL INC» που εδρεύει στις Φιλιππίνες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικατα-
στάθηκε με το ν.  3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και 
ισχύει.

3 Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέ-
ματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών 
Εγγείων Βελτιώσεων και καθορισμός περιπτώσεων 
για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά Γνω-
μοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

4 Εκχώρηση της εξουσιοδότησης υπογραφής από 
την προϊσταμένη της ΔΟΥ Ηλιούπολης σε υφιστά-
μενα όργανα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 102469/3818/50205 (1)
  Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εται-

ρείας «TALLON PTE. LTD» που εδρεύει στην Σι-

γκαπούρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποι-

ήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 

(κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. Α΄132) και ιδί-

ως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. Α΄312).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ.  63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98).

3. Το π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως 
ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄208/04-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.».

5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

6. Την υπ' αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση», (ΦΕΚ Β΄/ 3722/17-11-2016), όπως ισχύει.

7. Την υπ' αριθμ.121033/7121/16-11-2016 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ 
Β΄ 3722/17-11-2016).

8. Τις από 30-12-2016 (αρ.πρωτ. 142164/04), 10-05-2017
(αρ. πρωτ. 53140/1651) και 24-07-2017 (αρ.πρωτ. 
82267/3237) αιτήσεις της εταιρείας «TALLON PTE. LTD» 
που εδρεύει στην Σιγκαπούρη, για εγκατάσταση γρα-
φείου στην Ελλάδα βάσει του α.ν. 89/1967, όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

9. Το με αριθμό ACRA160718101485/18-07-2016 Πι-
στοποιητικό από τη Λογιστική και Εταιρική Κανονιστική 
Αρχή της Σιγκαπούρης, από το οποίο προκύπτει η σύ-
σταση της εταιρείας «TALLON PTE. LTD».

10. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 του 
α.ν. 89/67 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του 
ν. 3427/2005 και ισχύει, η οποία συνεδρίασε στις 29-06-
2017 (Συνεδρίαση 68), για την πιστοποίηση του ποσο-
στού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελ-

λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') και ισχύει, της εταιρείας 
«TALLON PTE. LTD» που εδρεύει στην Σιγκαπούρη με 
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κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή επιχει-
ρηματικών συμβούλων και υπηρεσιών επιχειρηματικής 
ανάπτυξης και μάρκετινγκ στην αγορά προϊόντων ενέρ-
γειας σε όλο τον κόσμο.

2. Το γραφείο που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα θα 
ασχολείται αποκλειστικά με τη παροχή υπηρεσιών α) 
συμβουλευτικού χαρακτήρα, β) διαφήμισης και μάρκε-
τινγκ και γ) επεξεργασίας στοιχείων, προς τα Κεντρικά 
της εταιρείας στην Σιγκαπούρη.

Άρθρο 2
1. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων 

και αποσβέσεων του γραφείου πλην του φόρου εισοδή-
ματος που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των 
ακαθαρίστων εσόδων του (μέθοδος cost plus), σύμφω-
να με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3427/2005 και 
ισχύει, ορίζεται σε δέκα και εξήντα ένα εκατοστά επί τοις 
εκατό (10,61%).

2. Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή 
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν-
θήκες της αγοράς.

Η εταιρεία οφείλει κατά το τελευταίο δίμηνο της πε-
νταετίας από την έκδοση της παρούσης απόφασης ή 
και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από την αρμόδια 
Υπηρεσία, να υποβάλει εκ νέου, βάσει των τελευταίων 
διαθέσιμων στοιχείων, τη μελέτη τεκμηρίωσης του πε-
ριθωρίου κέρδους, που προβλέπεται στην Υπουργική 
απόφαση υπ' αριθμ. ΙΕ/4487/466/8-2-2006 (ΦΕΚ Β΄152) 
«Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεων 
για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών 
στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο Στ')»

Άρθρο 3
1. Το γραφείο της εταιρείας «TALLON PTE. LTD» η εγκα-

τάσταση του οποίου στην Ελλάδα εγκρίνεται με την πα-
ρούσα, υποχρεούται:

α) να έχει δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα (μισθο-
δοσία του προσωπικού και κάθε είδους άλλες δαπάνες 
λειτουργίας) τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) 
ευρώ ετησίως, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται 
από αντίστοιχα επίσημα παραστατικά και στοιχεία που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε φορολογικής 
νομοθεσίας.

β) να τιμολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών του, 
πλέον του προσδιορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς 
τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσης.

γ) να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά 
μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως θα προκύπτει από 
Βεβαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην 
οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμ-
βάζει το ποσό αυτό.

δ) εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της πα-
ρούσας απόφασης και εφεξής να απασχολεί στην Ελλά-
δα προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, εκ των 
οποίων ένας υπάλληλος δύναται να απασχολείται με 
σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 4
1. Η εταιρεία «TALLON PTE. LTD» είναι υποχρεωμένη:
α) Να γνωστοποιήσει, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη 

δημοσίευση της απόφασης αυτής, την έναρξη λειτουρ-
γίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση της εγκα-
τάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξω-
τερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας). Επίσης 
εντός της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεω-
μένη να υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες τις σχετικές 
συμβάσεις για την παροχή από το γραφείο των αναφε-
ρόμενων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσας 
υπηρεσιών.

β) Να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού) κάθε μεταβολή των στοιχείων της όπως η 
ιθαγένεια και η έδρα της, η επωνυμία και νομική της μορ-
φή το αντικείμενο δραστηριότητας της, η σύνθεση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος 
της στην Ελλάδα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, η 
διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του γρα-
φείου, εντός 50 ημερών το αργότερο από την ημέρα της 
μεταβολής, υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση δικαιολο-
γητικά τεκμηρίωσης.

γ) Να ενημερώνει εντός 15 ημερών το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, (Δ/νση Μεταναστευτικής 
Πολιτικής), για κάθε απόλυση αλλοδαπού προσωπικού, 
καθώς και για κάθε αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου 
στην Ελλάδα και της διεύθυνσης και των στοιχείων επι-
κοινωνίας του γραφείου.

δ) Να υποβάλλει κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι τέλος 
Ιουνίου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Δι-
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), όλα τα στοιχεία που 
αφορούν στη λειτουργία του γραφείου της στην Ελλάδα 
κατά τον προηγούμενο χρόνο. Ειδικότερα τα παραπάνω 
στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό 
Σύστημα καθώς και σε έντυπη μορφή και αφορούν:

- τα στοιχεία προσωπικού που απασχολήθηκε τον προ-
ηγούμενο χρόνο, και ο χρόνος απασχόλησής του.

- το ποσό των ετησίων δαπανών στην Ελλάδα και τα 
πάσης φύσεως άλλα έξοδα.

- το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων
- το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβασμά-

των από το εξωτερικό και
- ό,τι άλλο στοιχείο περιλαμβάνεται στο Πληροφορια-

κό Σύστημα και τα σχετικά έντυπα της Υπηρεσίας.
2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του γρα-

φείου, η εταιρεία «TALLON PTE. LTD» υποχρεούται να 
ενημερώσει εγκαίρως το Υπουργείο Οικονομίας και Ανά-
πτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), υποβάλλο-
ντας αίτημα ανάκλησης της παρούσας, συνοδευόμενο 
από την σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της.

Άρθρο 5
1. Παράβαση από την εταιρεία των διατάξεων του 

α.ν.  89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') 
και ισχύει, καθώς και των όρων της απόφασης αυτής, 
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συνιστά λόγο επιβολής κυρώσεων, που συνίστανται σε 
πρόστιμο ή και ανάκληση της παρούσας, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76068/7006/22-12-2014 (ΦΕΚ 3682/Β/
31-12-2014) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς και 
του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις 
εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστά-
σεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρει-
ών» όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου».

2. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και δι-
αμονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρον με την εταιρεία ο νόμιμος εκπρόσωπος της στην 
Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής του ευθύνης.

3. Κατά τα λοιπά η λειτουργία του γραφείου της εται-
ρείας «TALLON PTE. LTD» στην Ελλάδα, διέπεται από τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ι

Αριθμ. 102461/3819/50215 (2)
    Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εται-

ρείας «HHIC-PHIL INC» που εδρεύει στις Φιλιππί-

νες, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, 

όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντι-

καταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) 

και ισχύει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. Α΄132) και ιδί-

ως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') (Φ.Ε.Κ. Α΄312).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98).

3. Το π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως 
ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄208/04-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κλπ».

5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

6. Την υπ' αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση», (ΦΕΚ Β΄/ 3722/17-11-2016), όπως ισχύει.

7. Την υπ' αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ 
Β΄ 3722/17-11-2016).

8. Τις από 21-04-2017 (αρ. πρωτ.  46125/1485), 20-06-
2017 (αρ. πρωτ. 68747/2666) και 21-07-2017 (αρ. πρωτ. 
81717/3241) αιτήσεις της εταιρείας «HHIC-PHIL INC» που 
εδρεύει στις Φιλιππίνες, για εγκατάσταση γραφείου στην 
Ελλάδα βάσει του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ') και ισχύει.

9. Το με αριθμό CS200602569/16-02-2006 Πιστοποι-
ητικό της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων (Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς) από το οποίο προκύπτει η σύσταση της 
εταιρεία «HHIC-PHIL INC».

10. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 του 
α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 
του ν. 3427/2005 και ισχύει, η οποία συνεδρίασε στις 
29-06-2017 (Συνεδρίαση 68), για την πιστοποίηση του 
ποσοστού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελ-

λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') και ισχύει, της εται-
ρείας «HHIC-PHIL INC» που εδρεύει στις Φιλιππίνες με 
κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την ναυπήγηση και 
επισκευή πλοίων και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών 
που σχετίζονται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

2. Το γραφείο που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα θα 
ασχολείται αποκλειστικά με τη παροχή υπηρεσιών συμ-
βουλευτικού χαρακτήρα, προς τα Κεντρικά της εταιρείας 
στις Φιλιππίνες.

Άρθρο 2
1. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων 

και αποσβέσεων του γραφείου πλην του φόρου εισοδή-
ματος που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των 
ακαθαρίστων εσόδων του (μέθοδος cost plus), σύμφω-
να με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3427/2005 και 
ισχύει, ορίζεται σε επτά και δεκαεννέα εκατοστά επί τοις 
εκατό (7,19%).

2. Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή 
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν-
θήκες της αγοράς.

Η εταιρεία οφείλει κατά το τελευταίο δίμηνο της πε-
νταετίας από την έκδοση της παρούσης απόφασης ή 
και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από την αρμόδια 
Υπηρεσία, να υποβάλει εκ νέου, βάσει των τελευταίων 
διαθέσιμων στοιχείων, τη μελέτη τεκμηρίωσης του πε-
ριθωρίου κέρδους, που προβλέπεται στην Υπουργική 
απόφαση υπ' αριθμ. ΙΕ/4487/466/8-2-2006 (ΦΕΚ Β΄152) 
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«Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεων 
για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών 
στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο Στ')»

Άρθρο 3
1. Το γραφείο της εταιρείας «HHIC-PHIL INC» η εγκα-

τάσταση του οποίου στην Ελλάδα εγκρίνεται με την πα-
ρούσα, υποχρεούται:

α) να έχει δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα (μισθο-
δοσία του προσωπικού και κάθε είδους άλλες δαπάνες 
λειτουργίας) τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) 
ευρώ ετησίως, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται 
από αντίστοιχα επίσημα παραστατικά και στοιχεία που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε φορολογικής 
νομοθεσίας.

β) να τιμολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών του, 
πλέον του προσδιορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς 
τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσης.

γ) να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά 
μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως θα προκύπτει από 
Βεβαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην 
οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμ-
βάζει το ποσό αυτό.

δ) εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της πα-
ρούσας απόφασης και εφεξής να απασχολεί στην Ελλά-
δα προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, εκ των 
οποίων ένας υπάλληλος δύναται να απασχολείται με 
σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 4
1. Η εταιρεία «HHIC-PHIL INC» είναι υποχρεωμένη:
α) Να γνωστοποιήσει, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη 

δημοσίευση της απόφασης αυτής, την έναρξη λειτουρ-
γίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση της εγκα-
τάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξω-
τερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας). Επίσης 
εντός της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεω-
μένη να υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες τις σχετικές 
συμβάσεις για την παροχή από το γραφείο των αναφε-
ρόμενων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσας 
υπηρεσιών.

β) Να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού) κάθε μεταβολή των στοιχείων της όπως η 
ιθαγένεια και η έδρα της, η επωνυμία και νομική της μορ-
φή το αντικείμενο δραστηριότητας της, η σύνθεση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος 
της στην Ελλάδα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, η 
διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του γρα-
φείου, εντός 50 ημερών το αργότερο από την ημέρα της 
μεταβολής, υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση δικαιολο-
γητικά τεκμηρίωσης.

γ) Να ενημερώνει εντός 15 ημερών το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, (Δ/νση Μεταναστευτικής 
Πολιτικής), για κάθε απόλυση αλλοδαπού προσωπικού, 

καθώς και για κάθε αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου 
στην Ελλάδα και της διεύθυνσης και των στοιχείων επι-
κοινωνίας του γραφείου.

δ) Να υποβάλλει κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι τέλος 
Ιουνίου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Δι-
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), όλα τα στοιχεία που 
αφορούν στη λειτουργία του γραφείου της στην Ελλάδα 
κατά τον προηγούμενο χρόνο. Ειδικότερα τα παραπάνω 
στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό 
Σύστημα καθώς και σε έντυπη μορφή και αφορούν:

- τα στοιχεία προσωπικού που απασχολήθηκε τον προ-
ηγούμενο χρόνο, και ο χρόνος απασχόλησης του.

- το ποσό των ετησίων δαπανών στην Ελλάδα και τα 
πάσης φύσεως άλλα έξοδα.

- το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων
- το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβασμά-

των από το εξωτερικό και
- ό,τι άλλο στοιχείο περιλαμβάνεται στο Πληροφορια-

κό Σύστημα και τα σχετικά έντυπα της Υπηρεσίας.
2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του γραφεί-

ου, η εταιρεία «HHIC-PHIL INC» υποχρεούται να ενημε-
ρώσει εγκαίρως το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), υποβάλλοντας αί-
τημα ανάκλησης της παρούσας, συνοδευόμενο από την 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της.

Άρθρο 5
1. Παράβαση από την εταιρεία των διατάξεων του αν 

89/67, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικα-
ταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') και ισχύει, 
καθώς και των όρων της απόφασης αυτής, συνιστά λόγο 
επιβολής κυρώσεων, που συνίστανται σε πρόστιμο ή και 
ανάκληση της παρούσας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 
πρωτ. 76068/7006/22-12-2014 (ΦΕΚ3682/Β/31-12-2014) 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου 
και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του 
άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελ-
λάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών» όπως 
ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής 
απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου».

2. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και δι-
αμονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρον με την εταιρεία ο νόμιμος εκπρόσωπος της στην 
Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής του ευθύνης.

3. Κατά τα λοιπά η λειτουργία του γραφείου της εται-
ρείας «HHIC-PHIL INC» στην Ελλάδα, διέπεται από τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
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Αριθμ. 3252/99092 (3)
    Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέ-

ματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών 

Εγγείων Βελτιώσεων και καθορισμός περιπτώ-

σεων για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερει-

ακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών 

Έργων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4456/

2017 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονι-
σμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πο-
λιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης 
του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄24).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄208).

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

4. Την υπ' αρ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» 
(Β΄3903/5-12-2016).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέμα-

τα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων 
Βελτιώσεων

1. Οι αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέ-
ματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων 
Βελτιώσεων (ΟΕΒ), με βάση την αριθμ. 15 αρμοδιότη-
τα της περίπτωσης β «Υποτομέας Γεωργίας» του τομέα 
Β «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. II του 
άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως η αρμοδιό-
τητα 15 αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 46 του ν. 4456/2017 (Α΄24), είναι οι ακόλουθες:

α) Η μεταβίβαση στους ΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοίκη-
σης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών 
έργων.

β) Ο χαρακτηρισμός (ταξινόμηση) των εγγειοβελτιω-
τικών έργων.

γ) Η μεταβίβαση στους ΟΕΒ της αρμοδιότητας διοί-
κησης έργων αξιοποίησης εδάφους της περιοχής των 
εγγειοβελτιωτικών έργων.

δ) Η δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων διοίκησης, 
λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων, 
εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, κατ' εξαίρεση και μέχρι την 
ολοκλήρωση των έργων, σε περίπτωση αδυναμίας των 
ΟΕΒ.

ε) Ο καθορισμός της περιόδου ανάπτυξης των εγγει-
οβελτιωτικών έργων.

στ) Ο ορισμός μελών του οικείου Περιφερειακού Γνω-
μοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων, 

ζ) Η εισήγηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για τη σύσταση, κατάργηση και 
συγχώνευση Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσε-
ων (ΓΟΕΒ), μετά από γνώμη του οικείου Περιφερειακού 
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων, 

η) Η έγκριση χρηματοδότησης συμπληρωματικών 
έργων και η υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων για την εκτέλεση συμπληρωματικών έργων, 

θ) Η δυνατότητα ανάθεσης στους ΓΟΕΒ των αρμοδι-
οτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης αντλιο-
στασίων που εξυπηρετούν έργα Β΄ τάξης, 

ι) Ο ορισμός των ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων, 
ια) Η μεταβίβαση της διαχείρισης, διοίκησης και εκ-

μετάλλευσης ζωνών εγγειοβελτιωτικών έργων σε ΟΕΒ. 
ιβ) Η διαχείριση, διοίκηση και εκμετάλλευση ζωνών 

εγγειοβελτιωτικών έργων που δεν έχουν μεταβιβαστεί 
σε ΟΕΒ.

ιγ) Ο καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης των ζω-
νών εγγειοβελτιωτικών έργων.

ιδ) Η μέριμνα και η διενέργεια των απαραίτητων δια-
δικασιών για τη συγκρότηση Προσωρινών Διοικουσών 
Επιτροπών (ΠΔΕ) για τη διοίκηση, λειτουργία και συντή-
ρηση εγγειοβελτιωτικών έργων, 

ιε) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εργασιών συ-
ντήρησης και λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων, 

ιστ) Η εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης ή τον ασκούντα καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα 
πρόσωπα των μη αιρετών μελών που συμμετέχουν στο 
Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ΓΟΕΒ. 

ιζ) Η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης αγροτών 
για τη σωστή λειτουργία, συντήρηση και αξιοποίηση των 
λειτουργούντων συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων, 
καθώς και για τη σωστή χρήση των τεχνικών στοιχείων 
αυτών, 

ιη) Η διάλυση Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώ-
σεων (ΤΟΕΒ). 

ιθ) Η μέριμνα για τη διαδικασία εκκαθάρισης καταρ-
γούμενων ή διαλυόμενων ΤΟΕΒ. 

κα) Η μέριμνα για τη βελτίωση, συμπλήρωση, ανακαί-
νιση και επέκταση εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν 
μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ. 

κβ) Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση συμπληρωμα-
τικών εγγειοβελτιωτικών έργων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ 
και η εκτέλεση τους. 
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κγ) Η μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση 
φθορών ή ζημιών, οι οποίες προκαλούνται μετά τη με-
ταβίβαση των έργων στους ΟΕΒ. 

κδ) Η συγκέντρωση τεχνικών στοιχείων και στοιχεί-
ων λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων, δικαιοδοσίας 
ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΠΔΕ και Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων 
(TEA), και η αποστολή τους σε ετήσια βάση στην αρμόδια 
υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ. 

κε) Η εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την 
απόλυση των αιρετών μελών ΔΣ των ΓΟΕΒ, εφόσον συ-
ντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στην παρ. 2β του 
άρθρου 20 του ν.δ. 3881/58 (Α΄181). 

κστ) Η διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων 
για συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, 
λειτουργίας και συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών 
από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία σε 
έργα εγγείων βελτιώσεων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ, καθώς 
και η εκτέλεση τους. 

κζ) Η επέκταση ή μείωση της περιοχής δικαιοδοσίας 
ΤΟΕΒ και ο ορισμός του αριθμού των αντιπροσώπων 
που εκλέγονται από τις Τοπικές Συνελεύσεις των ΤΟΕΒ 
και συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) τους. 

κη) Η αντικατάσταση ολόκληρου ή μέρους του ΔΣ 
ΤΟΕΒ, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας του ΤΟΕΒ. 

κθ) Η αντικατάσταση των αντιπροσώπων που εκλέγο-
νται από τις Τοπικές Συνελεύσεις των ΤΟΕΒ, λόγω αδικαι-
ολόγητων απουσιών σε συνελεύσεις της ΓΣ.

λ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη 
συγκρότηση προσωρινού ΔΣ των ΤΟΕΒ, σε περίπτωση 
απροθυμίας των ενδιαφερομένων να εκλέξουν το ΔΣ 
του Τ.Ο.Ε.Β.

λα) Η σύγκληση των Τοπικών ή Γενικών Συνελεύσεων 
των ΤΟΕΒ.

λβ) Η παροχή εντολής για πρόοδο των εργασιών των 
ΓΣ και ο αυτεπάγγελτος διορισμός των αντιπροσώπων 
στις ΓΣ των ΤΟΕΒ, σε περίπτωση μη εκλογής αυτών από 
τις Τοπικές Συνελεύσεις.

λγ) Η σύνταξη τεχνικής έκθεσης με προϋπολογισμό 
των απαιτούμενων δαπανών συντήρησης των έργων, 
εφ' όσον αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί από 
τους ΤΟΕΒ.

λδ) Η αναγκαστική εγγραφή κονδυλίων στους προϋ-
πολογισμούς των ΤΟΕΒ για τις δαπάνες υπέρ ΓΟΕΒ, σε 
περίπτωση άρνησης εγγραφής από τους ΤΟΕΒ.

λε) Η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση εφαρμο-
γής σχεδίων και εργασιών συντήρησης από τους ΟΕΒ.

λστ) Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και 
λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν μετα-
βιβαστεί στους ΟΕΒ, απολογιστικά.

λζ) Η έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης από τους 
ΟΕΒ, απολογιστικά δι' αυτεπιστασίας.

λη) Η εξέταση ενστάσεων, για επιβολή στρεμματικής 
εισφοράς, που υποβάλλονται από ωφελούμενους από 
τα εγγειοβελτιωτικά έργα των ΟΕΒ.

λθ) Η έγκριση αιτημάτων για δανειοδότηση των ΟΕΒ.
μ) Η εποπτεία και ο τεχνικός έλεγχος των ΟΕΒ για την 

εκπόνηση ερευνών και μελετών και για την εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης των έργων.

μα) Η εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων των ΔΣ 
των ΟΕΒ.

μβ) Η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων που υποχρε-
ούνται να τηρούν οι ΟΕΒ και η παροχή οδηγιών στους 
ΟΕΒ για τον τρόπο τήρησης τους.

μγ) Η εξέταση ενστάσεων περί εγγραφής ή διαγραφής 
μελών των ΟΕΒ και του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμ-
φαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ).

μδ) Η έγκριση των προϋπολογισμών, των ισολογισμών 
και των απολογισμών των ΓΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ και η διε-
νέργεια ετήσιων οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων. Η 
αποστολή των προϋπολογισμών, των ισολογισμών, των 
απολογισμών και των πορισμάτων των ετήσιων οικονο-
μικών-διαχειριστικών ελέγχων στην αρμόδια υπηρεσία 
του ΥΠΑΑΤ.

με) Ο έλεγχος των δαπανών που εγγράφονται στους 
προϋπολογισμούς των ΤΟΕΒ.

μστ) O έλεγχος και η έγκριση των προϋπολογισμών, 
των ισολογισμών και των απολογισμών των ΤΟΕΒ, μετά 
την έγκριση τους από τη ΓΣ των ΤΟΕΒ και η διενέργεια 
ετήσιων οικονομικών-διαχειριστικών ελέγχων. Η απο-
στολή των προϋπολογισμών, των ισολογισμών, των 
απολογισμών και των πορισμάτων των ετήσιων οικονο-
μικών-διαχειριστικών ελέγχων στην αρμόδια υπηρεσία 
του ΥΠΑΑΤ.

μζ) Η μέριμνα για την έγκριση αγοράς γεωργικών μη-
χανημάτων και αυτοκινήτων από τους ΟΕΒ.

μη) Η έγκριση του καταστατικού, του κανονισμού 
εσωτερικής υπηρεσίας και του κανονισμού λειτουργίας 
και συντήρησης των έργων των ΤΟΕΒ, καθώς και των 
τροποποιήσεων τους.

μθ) Η έγκριση του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας 
και του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης των 
έργων των ΓΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ, καθώς και των τροπο-
ποιήσεων τους.

ν) Η εξέταση ενστάσεων περί απαλλαγής μελών των 
ΤΟΕΒ από εισφορές.

να) Η έγκριση αποφάσεων των ΔΣ των ΤΟΕΒ που αφο-
ρούν στον αριθμό, στην κατηγορία, στην ειδικότητα, στα 
προσόντα και στην αντιμισθία του προσωπικού που προ-
σλαμβάνουν οι ΤΟΕΒ.

νβ) Η έγκριση αποφάσεων των ΔΣ των ΓΟΕΒ που αφο-
ρούν στον διορισμό ή παύση τακτικού προσωπικού των 
ΓΟΕΒ.

νγ) Η μέριμνα για την έκδοση γνώμης από τη νομική 
υπηρεσία της Περιφέρειας σχετικά με την αναγκαιότητα 
των προσλήψεων των ΟΕΒ και του ΑΟΣΑΚ και η διαβί-
βαση της μαζί με το σχετικό αίτημα πρόσληψης στον 
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή 
στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης.

νδ) Η απόφαση καθορισμού σύνθεσης επιτροπής δι-
αγωνισμού για πλήρωση οργανικών θέσεων των ΤΟΕΒ 
και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.

νε) Η κατάρτιση και η έγκριση προγράμματος καλλιερ-
γειών εντός περιοχής εγγειοβελτιωτικών έργων.

νστ)Η αναγκαστική εγγραφή κονδυλίων στους προ-
ϋπολογισμούς ΤΟΕΒ, σε περίπτωση παραλείψεως ή αρ-
νήσεως του ΤΟΕΒ.
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νζ) Η θεώρηση πινάκων εισφορών των ΟΕΒ, του ΑΟ-
ΣΑΚ και των TEA.

νη) Η σύσταση επιτροπής προσδιορισμού της ωφέ-
λειας των εγγειοβελτιωτικών έργων και του ύψους της 
εισφοράς υπέρ ΤΟΕΒ και η εκδίκαση ενστάσεων κατά 
αποφάσεων της.

νθ) Η εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την 
αντικατάσταση μη αιρετών μελών ΔΣ των ΓΟΕΒ, προ της 
λήξεως της θητείας τους, μετά από σύμφωνη γνώμη του 
οικείου ΠΓΣΕΕ.

ξ) Η αντικατάσταση αντιπροσώπων παραγωγών στο 
ΔΣ του ΑΟΣΑΚ, προ της λήξεως της θητείας τους.

ξα) Κάθε άλλο θέμα το οποίο εμπίπτει στο πεδίο των 
αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις Περιφέρειες σύμ-
φωνα με την αριθμ. 15 αρμοδιότητα της περίπτωσης 
β «Υποτομέας Γεωργίας» του τομέα Β «Γεωργίας - Κτη-
νοτροφίας - Αλιείας» της παρ. II του άρθρου 186 του 
ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία περί εγγειοβελτιωτικών έργων και ΟΕΒ.

2. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 ασκούνται όπως ορίζε-
ται στην ισχύουσα νομοθεσία περί εγγειοβελτιωτικών 
έργων και ΟΕΒ, ιδίως στις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 
(Α΄181) και των κατ' εξουσιοδότηση του εκδοθέντων 
κανονιστικών πράξεων, του ν.δ. 1277/1972 (Α΄213), του 
ν. 497/1974 (Α΄203), του ν. 414/1976 (Α΄212) και των κατ' 
εξουσιοδότηση του εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, 
του ν. 3704/1957 (Α΄98) και των κατ' εξουσιοδότηση του 
εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν.

Άρθρο 2
Περιπτώσεις για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερει-

ακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελ-

τιωτικών Έργων (ΠΓΣΕΕ), τα οποία λειτουργούν στις Πε-
ριφέρειες της χώρας, είναι αρμόδια να γνωμοδοτούν για 
τις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία περί εγγειοβελτιωτικών έργων και ΟΕΒ: 

α) Τον ορισμό περιόδου ανάπτυξης της περιοχής των 
εγγειοβελτιωτικών έργων, 

β) Τον χαρακτηρισμό (ταξινόμηση) εγγειοβελτιωτικών 
έργων, 

γ) Τη σύσταση ΤΟΕΒ. 
δ) Τη διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων 

για συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, 
λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων 
δικαιοδοσίας των ΟΕΒ. 

ε) Τη διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για 
συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες αποκατάστασης 
ζημιών από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέ-
ρα βία σε εγγειοβελτιωτικά έργα δικαιοδοσίας των ΟΕΒ. 

στ) Τη διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για 
συμπληρωματικά έργα. 

ζ) Την ανάθεση σε ΓΟΕΒ των αρμοδιοτήτων ΔΛΣ αντλι-
οστασίων που εξυπηρετούν περιοχές έργων Β΄ τάξης, 

η) Την άσκηση από τις Περιφέρειες των αρμοδιοτήτων 
διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτι-
κών έργων εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, κατ' εξαίρεση και 

μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, σε περίπτωση αδυ-
ναμίας των ΟΕΒ. 

θ) Την αντικατάσταση ολόκληρου ή εν μέρει του ΔΣ 
των ΤΟΕΒ. 

ι) Την απόλυση αιρετών μελών των ΓΟΕΒ. 
ια) Τον καθορισμό της αποζημίωσης και των δικαιού-

χων, των οποίων οι καλλιέργειες ή φυτείες έχουν υποστεί 
φθορές ή ζημίες για τις αιτίες της παρ. 3 του αρθρ. 33 
του ν.δ. 3881/1958. 

ιβ) Την αναγκαστική εγγραφή κονδυλίων στον προϋ-
πολογισμούς ΤΟΕΒ, σε περίπτωση παραλείψεως ή αρ-
νήσεως του ΤΟΕΒ. 

ιγ) Την εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων των ΔΣ 
των ΟΕΒ.

ιδ) Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης από τους 
ΟΕΒ, απολογιστικά δι' αυτεπιστασίας, 

ιε) Τη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση και διάλυση 
ΤΟΕΒ. 

ιστ) Την επέκταση ή μείωση της περιοχής δικαιοδοσίας 
ΤΟΕΒ. 

ιζ) Την εξέταση ενστάσεων των ωφελουμένων σχετικά 
με το μέγεθος της ωφέλειας και το ύψος της επιβληθεί-
σας εισφοράς υπέρ ΤΟΕΒ. 

ιη) Την εξέταση ενστάσεων περί απαλλαγής μελών 
ΤΟΕΒ από εισφορές, 

ιθ) Την αντικατάσταση μη αιρετών μελών ΔΣ ΓΟΕΒ, προ 
της λήξεως της τετραετούς θητείας τους. 

κ) Τη γνωμοδότηση περί της σύναψης ή μη δανείων 
των ΓΟΕΒ. 

κα) Τη σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση ΓΟΕΒ. 
κβ) Τη μεταβίβαση σε δήμους των αρμοδιοτήτων δι-

οίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτι-
ωτικών έργων Α΄και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή 
έχουν κατασκευαστεί από τις Περιφέρειες, όταν δεν είναι 
δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ. 

κγ) Τη μεταβίβαση σε ΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοί-
κησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών 
έργων που ασκούνται από δήμους, 

κδ) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα εγγειοβελτιωτικά 
έργα της οικείας Περιφέρειας, το οποίο τίθεται υπ' όψη 
τους.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη-
μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αγροτικής Ανάπτυξης
Εσωτερικών  και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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Αριθμ. 53338 (4)
    Εκχώρηση της εξουσιοδότησης υπογραφής από 

την προϊσταμένη της ΔΟΥ Ηλιούπολης σε υφι-

στάμενα όργανα. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του κεφαλαίου Α΄«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα 
της εξουσιοδοτικής διάταξης της υποπαραγράφου β' της 
παρ. 6 του άρθρου 14 του νόμου, του άρθρου 7 και του 
άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 και
γ) της με αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10-03-2017 (Β΄968) 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).»

2. Τη με αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 
(Β΄2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» και ειδικότερα τις 
περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 71,78, 79,85 και 86 του 
πίνακα του άρθρου 1 αυτής

3. Την υπ' αρ. Δ2Γ 1062411 ΕΞ 2014/14.04.2014 από-
φαση τοποθέτησης Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης 
της Δ.Ο.Υ., την υπ' αρ. Δ2Γ 1190940 ΕΞ 2013/10.12.2013 
απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένης Τμήματος Εσόδων 
και τις υπ' αρ. υπ' αρ. Δ2Α 1159566 ΕΞ 2013/18-10-2013, 
Δ2Α 1159529 ΕΞ 2013/18-10-2013 αποφάσεις τοποθέτη-
σης Προϊσταμένης του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής 
Υποστήριξης

4. Την ανάγκη μείωσης των υπογραφών για την ταχύ-
τερη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων με στόχο 

να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Υπηρεσίας.

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

Την εκχώρηση περαιτέρω της εξουσιοδότησης της 
υπογραφής από την Προϊστάμενη της Δ.Ο.Υ. ως κατω-
τέρω:

1. στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ για 
όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 71, 78, 79, 85 
και 86 του πίνακα του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 
1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε.

2. στην Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων για όσα 
αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα 
του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

3. στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού και Νο-
μικής Υποστήριξης για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 
48 του πίνακα του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 
ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

4. Τα εξουσιοδοτούμενα όργανα της παρούσας από-
φασης για τις περιπτώσεις 71, 85 και 86 θα υπογράφουν 
«Με εντολή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.» και για τις περι-
πτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 78, 79 θα υπογράφουν «Με 
εντολή Διοικητή».

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηλιούπολη, 25 Σεπτεμβρίου 2017 

Η Προϊσταμένη

ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034520410170008*
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