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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου
του εντύπου Δήλωσης Μετατροπής Διεθνούς Καταχώρισης σε Εθνικό Σήμα σύμφωνα με το υπ’ αρ.
82 παρ. 3 εδ. γ του ν. 4679/2020 (Α΄ 71).

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΙΕ/26256/4171/50171/
20-08-2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που αφορά στην εγκατάσταση
γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «SEA POWER
LIMITED» με έδρα στην Κύπρο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το
ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

3

Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας
«Geo Mining d.o.o. Beograd-Vračar» με δ.τ. «Geo
Mining d.o.o. Beograd» που εδρεύει στη Σερβία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως
τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε, με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και
ισχύει.

4

Αναγνώριση της Πανεπιστημιακής Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του Π.Γ.Ν.
Ιωαννίνων ως κατάλληλης για την άσκηση ιατρών
στην ειδικότητα της Πλαστικής, Επανορθωτικής
και Αισθητικής Χειρουργικής.

5

Τροποποίηση της 35/Συν. 10η/16.06.2020 απόφασης Δ.Σ. ΕΟΤ περί έγκρισης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού.

Αρ. Φύλλου 3966

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 90068
(1)
Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου
του εντύπου Δήλωσης Μετατροπής Διεθνούς Καταχώρισης σε Εθνικό Σήμα σύμφωνα με το υπ’ αρ.
82 παρ. 3 εδ. γ του ν. 4679/2020 (Α΄ 71).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
2. Τη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 3 εδ. γ του ν. 4679/
2020 «Εμπορικά σήματα-ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ
σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 71).
3. Τις διατάξεις του ν. 2783/2000 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικού με τη Συμφωνία της Μαδρίτης που
αφορά τη διεθνή καταχώριση σημάτων» (Α΄ 1).
4. Του π.δ. 147/2017 « Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
5. Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της
«Νέας Δημοκρατίας» (Α΄ 118) (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού.
6. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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9. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
1. Η μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης μετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνικό σήμα, που μπορεί να
υποβληθεί έγχαρτα, είναι σύμφωνη με το συνημμένο έντυπο.
2. Τα προς συμπλήρωση στοιχεία του συνημμένου εντύπου, πριν την εκτύπωση και υποβολή αυτού στη Διεύθυνση
Σημάτων, συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, με ευθύνη του καταθέτη ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του.
ȉȩȝȠȢ

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ȁǹǿ ǼȆǼȃǻȊȈǼȍȃ
ȉȂǾȂǹ ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ ȈǾȂǹȉȍȃ Ȁǹǿ ĬǼȈȂǿȀȍȃ ȇȊĬȂǿȈǼȍȃ

ǻǾȁȍȈǾ ȂǼȉǹȉȇȅȆǾȈ ǻǿǼĬȃȅȊȈ ȈǾȂǹȉȅȈ
ǹȡȚșȝȩȢ ǻȚİșȞȠȪȢ ȈȒȝĮĲȠȢ

Ǿȝİȡ.ǻȚİșȞȠȪȢ ȀĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ

GAZZETE OMPI No

Ǿȝİȡ.ǼʌȑțĲĮıȘȢ
ǹȡȚșȝȩȢ ȈȒȝĮĲȠȢ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǹȚĲȒıİȦȢ ȂİĲĮĲȡȠʌȒȢ
ȈȣȝȕĮĲȚțȒ ȆȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ǹȡȚșȝȩȢ ȀĮĲȐșİıȘȢ

ȋȫȡĮ

ȈĲȠȚȤİȓĮ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ Ȓ ǼʌȦȞȣȝȓĮ

ȀĮĲȠȚțȓĮ Ȓ ȑįȡĮ (ȅįȩȢ,ĮȡȚșȝȩȢ,ʌȩȜȘ,ȉ.Ȁ.)
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ (ȉȘȜȑĳȦȞȠ, e-mail)
ȈĲȠȚȤİȓĮ ȆȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ ǻȚțȘȖȩȡȠȣ (ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ)
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ Ȓ ǼʌȦȞȣȝȓĮ
ȀĮĲȠȚțȓĮ Ȓ ȑįȡĮ (ȅįȩȢ,ĮȡȚșȝȩȢ,ʌȩȜȘ,ȉ.Ȁ.)
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ (ȉȘȜȑĳȦȞȠ, e-mail)

ȈĲȠȚȤİȓĮ ǹȞĲȚțȜȒĲȠȣ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ Ȓ ǼʌȦȞȣȝȓĮ
ȀĮĲȠȚțȓĮ Ȓ ȑįȡĮ (ȅįȩȢ,ĮȡȚșȝȩȢ,ʌȩȜȘ,ȉ.Ȁ.)
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ (ȉȘȜȑĳȦȞȠ, e-mail)
ǹȚĲȠȪȝĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ıĲȠ ȂȘĲȡȫȠ ȈȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ ī.ī. ǼȝʌȠȡȓȠȣ ĲȠȣ țĮĲȦĲȑȡȦ ıȒȝĮĲȠȢ.

ȁİțĲȚțȩ
ǹʌİȚțȠȞȚıĲȚțȩ
ȉȡȚıįȚȐıĲĮĲȠ
ĬȑıȘȢ
ȂȠĲȓȕȠȣ
ȋȡȦȝĮĲȚțȩ
ȈȣȜȜȠȖȚțȩ
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ
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ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ȊʌȘȡİıȓİȢ (ĲĮȟȚȞȠȝȘȝȑȞĮ țĮĲȐ țȜȐıȘ țĮȚ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ țȜȐıȘȢ)
ȀȜȐıİȚȢ:

ȀȜȐıİȚȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ʌĮȡĮȕȩȜȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ
ǹȡȚșȝȩȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ

ȅ ȀĮĲĮșȑĲȘȢ/ ȅ ȆȜȘȡİȟȠȪıȚȠȢ ǻȚțȘȖȩȡȠȢ
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3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
I

Αριθμ. 90279
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΙΕ/26256/4171/50171/
20-08-2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «SEA
POWER LIMITED» με έδρα στην Κύπρο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με
το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ YΠΟYPΓEΙΟΥ
ANAΠTYΞHΣ KAI EΠENΔYΣEΩN
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως
εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»
(Α΄ 132) όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε, με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) (Α΄ 312)
και ισχύει και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
αυτού.
3. Την υπ’ αρ. 73678/05-07-2018 (ΑΔΑ: 73ΙΞ465ΧΙ8-931)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Την υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 (Β΄ 3682) 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 εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών“ όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής
απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου» (Β΄ 3682).
7. Την υπ’ αρ. ΙΕ/26256/4171/50171/20-08-2012
(Β΄ 24132, Β΄ 1226/21-05-2013, Β΄ 1627/10-05-2018 και
Β΄ 1686/15-03-2020) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
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Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «SEA POWER LIMITED»
με έδρα στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε
και συμπληρώθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄)
και ισχύει.
8. Το υπ’ αρ. οικ. 25670/547/28-02-2019 (ΠΣΚΕ Κωδ.
Ενεργ. 2159791), 35640/924/28-03-2019 (ΠΣΚΕ Κωδ.
Ενεργ. 2179504), 101010/3003/08-10-2019 (ΠΣΚΕ Κωδ.
Ενεργ. 2326899) και 29747/786/13-03-2020 (ΠΣΚΕ Κωδ.
Ενεργ. 2460459) αίτημα της εταιρείας για τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης όσον αφορά την επωνυμία
και νομική μορφή καθώς και την έδρα αυτής από «SEA
POWER LIMITED» με έδρα στην Κύπρο (παλαιά στοιχεία)
σε «Sea Power AG (Sea Power Ltd.)» με έδρα στην Ελβετία
(νέα στοιχεία).
9. Το από 15-02-2019 Πιστοποιητικό του Εμπορικού
Μητρώου της Λουκέρνης για την καταχώρηση της
εταιρείας Sea Power AG (Sea Power Ltd.), η οποία είχε
προηγούμενα επωνυμία «SEA POWER LIMITED», νομική
μορφή Limited Liability Company και έδρα στην Κύπρο
την οποία μετέφερε χωρίς εκκαθάριση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Αριθμός Εταιρείας CHE-498.012.106).
10. Το από 22-03-2019 Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διαγραφή στις
29-1-2019 από το μητρώο εταιρειών της εταιρείας «SEA
POWER LIMITED» διότι συνεχίζει υπό το νομικό καθεστώς
άλλης χώρας ή δικαιοδοσίας.
11. Την από 10-01-2019 απόφαση του μοναδικού διευθυντή της εταιρείας «SEA POWER LIMITED» με έδρα στην
Κύπρο για τη συνέχιση της λειτουργίας του εγκατεστημένου στην Ελλάδα δυνάμει του α.ν. 89/1967 γραφείου,
μετά τη μεταφορά της έδρας στην Ελβετία χωρίς να μεταβληθεί το μέγεθος δραστηριότητας αυτού.
12. Την από 09-03-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Sea Power AG (Sea Power Ltd.)»
με έδρα στην Ελβετία, σύμφωνα με την οποία οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια εγκατάστασης,
δυνάμει του α.ν. 89/1967, γραφείου της στην Ελλάδα και
οι απατήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που υφίστανται ή
τυχόν θα προκύψουν εξ΄ αυτής για όλη την περίοδο από
την εγκατάσταση του γραφείου και μετέπειτα, αφορούν
και επιβαρύνουν την εταιρεία στη νέα έδρα της, ως συνέχεια της εταιρείας «SEA POWER LIMITED» με έδρα στην
Κύπρο, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. ΙΕ/26256/4171/50171/
20-08-2012 (Β΄ 2413/31-08-2012, Β΄ 1226/21-05-2013,
Β΄ 1627/10-05-2018 και Β΄ 1686/15-3-2020) απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως προς την επωνυμία
και νομική μορφή καθώς και την έδρα της εταιρείας στην
οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης του γραφείου
στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του α.ν. 89/1967
όπως ισχύει, από «SEA POWER LIMITED» με έδρα στην
Κύπρο (παλαιά στοιχεία) σε «Sea Power AG (Sea Power
Ltd.)» με έδρα στην Ελβετία (νέα στοιχεία).
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2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της τροποποιούμενης απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το γραφείο που εγκαθίσταται στην Ελλάδα έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών α) κεντρικής
λογιστικής υποστήριξης, β) διαφήμισης και μάρκετινγκ
και γ) κατάρτισης μελετών σχεδίων και συμβάσεων προς
το κεντρικό κατάστημα στην Ελβετία».
3. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση
της παρ. 1 όπως ισχύει και οι απαιτήσεις του ελληνικού
Δημοσίου που προκύπτουν εξ αυτής από την έναρξης
ισχύος της, αφορούν και βαρύνουν εξ ολοκλήρου την
εταιρεία «Sea Power AG (Sea Power Ltd.)» με έδρα στην
Ελβετία.
4. Oι λοιποί όροι της υπ’ αρ. ΙΕ/26256/4171/50171/
20-08-2012 (Β΄ 2413/31-08-2012, Β΄ 1226/21-05-2013,
Β΄ 1627/10-05-2018 και Β΄ 1686/15-3-2020) απόφασης
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, παραμένουν ως έχουν.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 90275
(3)
Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «Geo Mining d.o.o. Beograd-Vračar» με
δ.τ. «Geo Mining d.o.o. Beograd» που εδρεύει
στη Σερβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε, με το ν. 3427/2005
(Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως
εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»
(Α΄ 132) όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) (Α΄ 312)
και ισχύει και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2, αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1 αυτού.
3. Το π.δ 147/2017 (Α΄ 192/13-12-2017) «Οργανισμός
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Την υπ’ αρ. 73678/05-07-2018 (ΑΔΑ: 73ΙΞ465ΧΙ8-931)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
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ξης «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
6. Την υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 (Β΄ 3682/
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. 89/67 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών
εταιρειών» όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των
όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις
του νόμου».
7. Την υπ’ αρ. ΙΕ/4488/4667/8-2-2006 (Β΄152/9-2-2006)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τον καθορισμό
του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων του α.ν.
89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄)».
8. Το υπ’ αρ. οικ. 129263/220/12-12-2019 (Κωδ.
Ενεργ. ΠΣΚΕ 2357364), 48264/1012/15-05-2020 και
58496/1331/09-06-2020 (Κωδ. Ενεργ. ΠΣΚΕ 2708161),
64660/1419/23-6-2020 (Κωδ. Ενεργ. ΠΣΚΕ 3520866) και
72063/1963/09-07-2020 (Κωδ. Ενεργ. ΠΣΚΕ 3649746) αίτημα της εταιρείας «Geo Mining d.o.o. Beograd-Vračar»
με δ.τ.«Geo Mining d.o.o. Beograd» που εδρεύει στη Σερβία, για εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα βάσει των
διατάξεων του α.ν. 89/67, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε, με το ν. 3427/2005
(Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.
9. Το από 31-10-2019 Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας
Μητρώου Επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Σερβίας
από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία «Geo Mining d.o.o.
Beograd-Vračar» με δ.τ.«Geo Mining d.o.o. Beograd» έχει
εγγραφεί με Αριθμό Μητρώου/Εγγραφής 21256137 και
είναι ενεργή.
10. Tην 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
24-06-2020 (Συνεδρίαση 75), για την πιστοποίηση του
ποσοστού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως
τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε,
με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει, της εταιρείας «Geo Mining d.o.o. Beograd-Vračar» με δ.τ.«Geo
Mining d.o.o. Beograd» με έδρα στη Σερβία και κύριο
αντικείμενο δραστηριότητας την έρευνα, μελέτη, κατάρτιση προσωπικού και παροχή τεχνικής υποστήριξης στον
τομέα των γεωτρήσεων και εργασιών εξόρυξης καθώς
και τη συντήρηση εξοπλισμού γεωτρήσεων.
2. Το γραφείο που εγκαθίσταται στην Ελλάδα δυνάμει
της παρούσας, ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή
υπηρεσιών κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων
προς τα κεντρικά της εταιρείας στη Σερβία.
Άρθρο 2
1. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων
και αποσβέσεων του γραφείου πλην του φόρου εισοδήματος που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των
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ακαθαρίστων εσόδων του (μέθοδος cost plus), σύμφωνα
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 δεκατέσσερα και εξήντα επτά εκατοστά επί
τοις εκατό (14,67 %).
2. Το ποσοστό κέρδους της παρ.1 επανεξετάζεται ανά
πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς.
3. Η εταιρεία οφείλει κατά το τελευταίο δίμηνο της
πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
ποσοστού κέρδους που ορίζεται στην παρούσα απόφαση ή τροποποίηση αυτής ή και οποτεδήποτε άλλοτε
ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, να υποβάλει αίτημα
επανακαθορισμού αυτού με τη μελέτη τεκμηρίωσης που
προβλέπεται στην υπ’ αρ. ΙΕ/4487/466/8-2-2006 (Β΄ 152)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων.
Άρθρο 3
1. Το γραφείο της εταιρείας Geo Mining d.o.o. BeogradVračar» με δ.τ.«Geo Mining d.o.o. Beograd», η εγκατάσταση του οποίου στην Ελλάδα εγκρίνεται με την παρούσα,
υποχρεούται:
α) Nα έχει δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα (μισθοδοσία του προσωπικού και κάθε είδους άλλες δαπάνες
λειτουργίας) τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
ετησίως, οι οποίες να τεκμηριώνονται από αντίστοιχα
επίσημα παραστατικά και στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε φορολογικής νομοθεσίας.
β) Nα τιμολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών του,
πλέον του ορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με
το άρθρο 1 παρ. 2.
γ) Nα 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 εμβάζει το ποσό αυτό.
δ) Eντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης και εφεξής να απασχολεί στην Ελλάδα
προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων, εκ των
οποίων ένας υπάλληλος δύναται να απασχολείται με
σύμβαση μερικής απασχόλησης.
Άρθρο 4
1. Η εταιρεία «Geo Mining d.o.o. Beograd-Vračar» με
δ.τ.«Geo Mining d.o.o. Beograd» είναι υποχρεωμένη:
α) Να γνωστοποιήσει, μέσα σε δύο (2) μήνες από
τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, την έναρξη λειτουργίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση της
εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης
Φορολογίας). Επίσης εντός της ιδίας προθεσμίας η
εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στις ανωτέρω
Υπηρεσίες τις σχετικές συμβάσεις για την παροχή από
το γραφείο των αναφερόμενων στο άρθρο 1 παρ. 2
υπηρεσιών.
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β) Να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού) κάθε μεταβολή των στοιχείων της όπως η
ιθαγένεια και η έδρα της, η επωνυμία και νομική της μορφή, το αντικείμενο δραστηριότητάς της, η σύνθεση του
Διοικητικού της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της
στην Ελλάδα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού καθώς
και η διεύθυνση εγκατάστασης και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου, εντός 50 ημερών το αργότερο
από την ημέρα της μεταβολής, υποβάλλοντας τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.
γ) Να ενημερώνει εντός 15 ημερών το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, (Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής), για κάθε απόλυση αλλοδαπού προσωπικού,
καθώς και για κάθε αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου
στην Ελλάδα και της διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας του γραφείου.
δ) Να υποβάλλει κάθε έτος, το αργότερο εντός ενός
μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 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 προηγούμενο έτος και ο χρόνος απασχόλησής του,
-το ποσό των ετήσιων δαπανών στην Ελλάδα και τα
πάσης φύσεως άλλα έξοδα,
-το ποσό των ακαθάριστων εσόδων,
-το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβασμάτων από το εξωτερικό και
-ό,τι άλλο στοιχείο περιλαμβάνεται στο Πληροφοριακό
Σύστημα και τα σχετικά έντυπα της Υπηρεσίας.
2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του γραφείου, η εταιρεία «Geo Mining d.o.o. Beograd-Vračar» με
δ.τ.«Geo Mining d.o.o. Beograd» υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), υποβάλλοντας
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 τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και
συμπληρώθηκε, με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και
ισχύει, καθώς και των όρων της παρούσας απόφασης,
επιφέρει την επιβολή κυρώσεων, που συνίστανται σε
πρόστιμο ή και ανάκληση της χορηγούμενης έγκρισης
εγκατάστασης του γραφείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 (Β΄ 3682) απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εταιρεία ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην
Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής του ευθύνης.
3. Κατά τα λοιπά η λειτουργία του γραφείου της εταιρείας Geo Mining d.o.o. Belgrade-Vracar» με δ.τ.«Geo
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Mining d.o.o. Belgrade» στην Ελλάδα, διέπεται από τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 3514
(4)
Αναγνώριση της Πανεπιστημιακής Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του Π.Γ.Ν.
Ιωαννίνων ως κατάλληλης για την άσκηση ιατρών
στην ειδικότητα της Πλαστικής, Επανορθωτικής
και Αισθητικής Χειρουργικής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α΄ 105),
β. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και
άλλων τινών διατάξεων» (A΄ 258),
γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», (Α΄ 148) όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. Γ5α/Γ.Π. οικ.64843/29-8-2018 υπουργική
απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων,
καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας» (Β΄ 4138), όπως ισχύει.
3. Tην υπ’ αρ. 50713/11-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3360).
4. Την υπ’ αρ. 7 απόφαση της 280ης/5-6-2020 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
5. Το υπ’ αρ. 2445/16-1-2020 έγγραφο της Διοίκησης
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Κυρώνεται η ανωτέρω (4) σχετική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.
με την οποία εγκρίνεται ως κατάλληλη η Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων
του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων για την παροχή πλήρους χρόνου
άσκησης των ιατρών στην ειδικότητα της Πλαστικής,
Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 67
(5)
Τροποποίηση της 35/Συν. 10η/16.06.2020 απόφασης Δ.Σ. ΕΟΤ περί έγκρισης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(Συνεδρίαση 16η)
Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 1565/1950 (Α΄ 255) περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 1624/1951 (Α΄ 7)
καθώς και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού.
2. Το π.δ. υπ΄αρ. 123/2016 (Α΄ 208) με το οποίο ανασυστάθηκε το Υπουργείο Τουρισμού και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρ. 2.
3. Το π.δ. υπ΄ αρ. 72/2018 (Α΄ 141) «Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)» όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4582/2018 (Α΄ 208), 4623/2019 (Α΄ 134) και
4688/2020 (Α΄ 101) και ειδικότερα το άρθρο 21 αυτού.
4. Τις υπ΄ αρ. 15706/27.08.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 636) και
15827/28.08.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 643) αποφάσεις του
Υπουργού Τουρισμού περί διορισμού Προέδρου Δ.Σ.
στον Ε.Ο.Τ. και περί διαπίστωσης λήξης της θητείας του
Αντιπροέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., λόγω λήξης της θητείας και διορισμός
νέου Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ.
5. Tην υπ΄αρ. 11814/24.07.2020 (ΥΟΔ.Δ 562) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
15827/28.08.2019 απόφασης Υπουργού Τουρισμού Αντικατάσταση τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. λόγω παραίτησης και Διορισμός νέων
μελών (Υ.Ο.Δ.Δ. 643)».
6. Την υπ΄αρ. 15826/28.08.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 642) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Διαπίστωση λήξης
θητείας Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. και Διορισμός νέου
Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
7. Την υπ΄αρ. 157/26/20.09.2019 (Β΄ 3559) απόφαση
Δ.Σ. ΕΟΤ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο
και στον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού».
8. Tην υπ΄αρ. 6833/30.07.2020 (Β΄ 3235) απόφαση ΕΟΤ
με την οποία το μέλος του Δ.Σ. ΕΟΤ Κωνσταντίνος Ζήκος
του Δημητρίου ορίστηκε ως αναπληρωτής του Γενικού
Γραμματέα ΕΟΤ.
9. Την υπ΄αρ. 35/Συν. 10η/16.06.2020 (Β΄ 2688) απόφαση Δ.Σ. ΕΟΤ με την οποία εγκρίθηκε η υπερωριακή
απασχόληση του προσωπικού του Οργανισμού για το
Β΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
10. Το υπ΄αρ. 2/23104/ΔΕΠ/13.07.2020 (ΑΠ ΕΟΤ 6598/
23.07.2020) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
προς την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΟΤ.
11. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει
και ειδικότερα το άρθρο 20 αυτού.
12. Την υπ΄αρ. 67/27-08-2020 Εισήγηση του Γενικού
Γραμματέα Ε.Ο.Τ., η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής καθώς και την συζήτηση που
ακολούθησε, αποφασίζουμε:
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Α) Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 35/Συν. 10η/16.06.2020
απόφαση Δ.Σ. ΕΟΤ περί έγκρισης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
ως προς τον συνολικό αριθμό των υπαλλήλων, ο οποίος
ανέρχεται σε διακοσίους εξήντα έξι (266), ήτοι εκατόν
εβδομήντα (170) Μόνιμους, ενενήντα τρεις (93) Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και τρεις (3) Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου.

Τεύχος B’ 3966/17.09.2020

Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. 35/Συν. 10η/16.06.2020
απόφαση Δ.Σ. ΕΟΤ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020
Η Πρόεδρος
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ
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