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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεθέντος σκάφους
στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για
κάλυψη αναγκών του.

2

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «VORAS NAVIGATION S.A»
που εδρεύει στη Λιβερία.

3

Ανάκληση της αριθμ. 2212.2-1/5125/4842/
2018/18-01-2018 υπουργικής απόφασης, περί
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «GAS SHIPS MANAGEMENT LIMITED» με έδρα
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

4

Ανάκληση της 3122.1/3817/24162/23-11-2004
κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας
«DRYSHIPS INC», με έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

5

Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας
που χορηγήθηκε με την αριθμ. 2212.2-1/5115/
86217/2017/30-11-2017 υπουργική απόφαση,
σχετικά με την εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «CAPTAIN MARITIME S.A.» με
έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

6

Ίδρυση «Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής και
Χρηματοοικονομικού Δικαίου» στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της
Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του
Εσωτερικού Κανονισμού του.

Αρ. Φύλλου 2741

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2121.8-3/46811/18
(1)
Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεθέντος σκάφους στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυψη αναγκών του.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 38 του ν. 4509/2017 (Α΄201).
β) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α΄61)
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13
του ν. 4138/2013 (Α΄ 72).
γ) Του άρθρου 177 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26).
ε) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής....»(Α΄114).
στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).
2. Την από 15-06-2018 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
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3. Την από 04-01-2018 έκθεση κατάσχεσης πλωτού
μέσου στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης για
παράβαση των διατάξεων του ν. 4251/2004 «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄80), όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα
των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης του
σκάφους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν
έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και
την απόδοσή του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα με το
εδάφιο πρώτο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011
«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις», (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 38 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής
ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α΄201).
5. Το αριθμ. πρωτ. Μ 517/26-04-2018 έγγραφο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με σκοπό
την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του, αποφασίζουμε:
1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική
Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
Στοιχεία κατασχεθέντος σκάφους.
Είδος

Ταχύπλοο
πνευστό
σκάφος

Αριθμός
Κινητήρων

Εργοστάσιο
Όνομα
«Αδιευκρίνιστο»
Κατασκευής
σκάφους
κινητήρων
Αριθμ.
« Α δ ι ε υ κ ρ ί ν ι - Τύπος
Λεμβ.
στος»
Κινητήρων
ή Νηολ.
Αριθμός
Σημαία
«Αδιευκρίνιστη» Σειράς
Κινητήρων
Εργοστ.
Τόπος
Κατα
«MIRAI»
Φύλαξης
σκευής μοντέλου
Αριθμός
Κατάσταση
Πλαισίου «Αδιευκρίνιστο»
μέσου
σκάφους

1

PARSUN
«Αδιευκρίνιστος»
«Αδιευκρίνιστος»
Κεντρικό
Λιμεναρχείο
Μυτιλήνης
Καλή

Χρώμα

Γκρί με μπλε

Ολικό
μήκος

5,00 μέτρα

Τεύχος Β’ 2741/10.07.2018

Ο φερόμενος
επί του
σκάφους
Λοιπός
εξοπλισμός,
Εξοπλισμός
κατά τον
χρόνο της
κατάσχεσής του
Μέγιστο
2,30 μέτρα
πλάτος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/4382/467612018
(2)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «VORAS NAVIGATION S.A»
που εδρεύει στη Λιβερία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/
22-4-1975) και ιδίως την παρ.1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/
31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/
25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/
4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/
29-4-2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
θ. Του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/
2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016).
ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012).
ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…».

Τεύχος Β’ 2741/10.07.2018
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ιβ. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. Της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ
919/Β/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Τo με αριθ. 203486241958 0625 0054 παράβολo Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Τις από 01 Ιουνίου 2018 και 05 Ιουνίου 2018 αιτήσεις
της εταιρείας «VORAS NAVIGATION S.A.», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
ή υποκαταστήματος της εταιρείας «VORAS NAVIGATION
S.A.» που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ και την υπαγωγή της στιςδιατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31
του ν. 4150/2013 με το σκοπό όπως, εφόσον επιτρέπεται
από το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και
μόνο με ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία
ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων
με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής
χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά
πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς
πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρακάτω εργασίες:
α. H σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού
με τις εργασίες αυτές.
β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται
οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.
δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες της
Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
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Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «VORAS NAVIGATION S.A.» που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες
από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει
στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του Α.Ν. 378/1968 και του άρθρου 25
του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4
του ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013, καθώς
και των όρων της απόφασης αυτής.
2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο
στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας
και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο
των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος
και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ΄ αυτό και το
ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο
μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.
Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς
και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:
ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος.
ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα,
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου
των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
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χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψηάλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα
παραστατικά.
γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες
από την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μεταβολή
σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της
συντελέσεώς της.
ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς της
ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφορά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παραπάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ
εφόσον:
α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω
τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του
Γραφείου ή Υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την
απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
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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
του εδαφ. 2 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 4150/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5125/46782/2018
(3)
Ανάκληση της αριθμ. 2212.2-1/5125/4842/
2018/18-01-2018 υπουργικής απόφασης, περί
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «GAS SHIPS MANAGEMENT LIMITED» με
έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22-4-1975)
και ιδίως την παρ. 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/
31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/
25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/
4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/
29-4-2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
θ. Του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/
2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016).
ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012).
ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…».
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ιβ. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. Της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1-12-1994
(ΦΕΚ 919/Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994
(ΦΕΚ 919/Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιδ. Της αριθμ. 2212.2-1/5125/4842/2018/18-1-2018
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 182/B΄/26-01-2018).
2. Την από 06 Ιουνίου 2018 αίτηση της εταιρείας «GAS
SHIPS MANAGEMENT LIMITED», με την οποία ζήτησε την
ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της
στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθμ. 2212.2-1/5125/4842/
2018/18-1-2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 182/B΄/26-1-2018) σχετικά
με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978,
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, γραφείου της
εταιρείας «GAS SHIPS MANAGEMENT LIMITED» με έδρα
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες
από την έκδοση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/3817/46776/2018
(4)
Ανάκληση της 3122.1/3817/24162/23-11-2004
κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας
«DRYSHIPS INC», με έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22-4-1975)
και ιδίως την παρ. 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/
31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/
25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/
4-3-2009).
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ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/
29-4-2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
θ. Του Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/
2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016).
ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α' 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012).
ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».
ιβ. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. Της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ3263/
Β’/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994
(ΦΕΚ 919/Β/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994
(ΦΕΚ 919/Β/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας.
ιδ. Της αριθμ. 3122.1/3817/24162/23-11-2004 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 166/τ. ΑΠΣ/30-11-2004).
2. Την από 06 Ιουνίου 2018 αίτηση της εταιρείας
«DRYSHIPS INC.», με την οποία ζήτησε την ανάκληση
της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα,
αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθμ. 3122.1/3817/24162/
23-11-2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 166/
τ.ΑΠΣ/30-11-2004) σχετικά με την εγκατάσταση στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968
και ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994, ν. 3752/2009,
ν. 4150/2013, γραφείου της εταιρείας «DRYSHIPS INC».
με έδρα στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες
από την έκδοση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Αριθμ. 2212.2-1/5115/46768/2018
(5)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας
που χορηγήθηκε με την αριθμ. 2212.2-1/5115/
86217/2017/30-11-2017 υπουργική απόφαση,
σχετικά με την εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «CAPTAIN MARITIME S.A.» με
έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22-4-1975)
και ιδίως την παρ. 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/
31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/
25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ40/Α΄/
4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/
29-4-2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
θ. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α' 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012).
ι. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής...».
ια. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιβ. Της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1-12-1994
(ΦΕΚ 919/Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994
(ΦΕΚ 919/Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιγ. Της αριθμ. 2212.2-1/5115/86217/2017/30-11-2017
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4345/Β΄/13-12-2017).
2. Το με αριθμ. πρωτ.: 42990/981/5115/20-04-2018
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
(Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυν-
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ση Κεφαλαίων Εξωτερικού), από το οποίο προκύπτει ότι
η εταιρεία «CAPTAIN MARITIME S.A», δεν κατέθεσε την
εγγυητική επιστολή που προβλέπεται από την αριθμ.
2212.2- 1/5115/86217/2017/30-11-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4345/Β΄/13-12-2017), αποφασίζουμε:
Τη διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την αριθμ. 2212.2-1/5115/86217/2017/
30-11-2017 (ΦΕΚ 4345/Β΄/13-12-2017) απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις
διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978,
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013 γραφείου της
εταιρείας «CAPTAIN MARITIME S.A», με έδρα στα νησιά
ΜΑΡΣΑΛ διότι η εταιρεία δεν κατέθεσε την εγγυητική
επιστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 2
της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Η άδεια
που χορηγήθηκε με την απόφαση αυτή παύει να ισχύει
και θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε ποτέ, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 20183915
(6)
Ίδρυση «Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής και
Χρηματοοικονομικού Δικαίου» στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός
του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114/
04.08.2017).
2. Τις διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195/06.09.2011), όπως διαμορφώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρο 96 του ν. 4310/2014
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄258/08.12.2014) και όπως οι τελευταίες
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 60 του
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83/11.05.2016).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195/06.09.2011).
4. Την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικη-
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τικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 24/05/2018,
Θέμα 1ο).
5. Την απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς της 18-6-2018 (Συνεδρία 17η, Θέμα 13ο).
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση «Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής και
Χρηματοοικονομικού Δικαίου» στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και
Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Εργαστήριο
Χρηματοοικονομικής και Χρηματοοικονομικού Δικαίου» «ΕΧΧΔ» και σε αγγλική μετάφραση «Institute of Finance
and Financial Regulation» - «IFFR».
Άρθρο 2
Σκοπός και Αντικείμενο
Κύριος σκοπός του ΕΧΧΔ είναι να αποτελέσει έναν
έγκυρο επιστημονικό φορέα μελέτης, παραγωγής υψηλού επιπέδου έρευνας και διάδοσης των αποτελεσμάτων
αυτής στα γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής και του χρηματοοικονομικού δικαίου. Ο απώτερος
στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η σύζευξη της επιστημονικής
θεωρίας και έρευνας με την πρακτική των χρηματοοικονομικών αγορών μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας στην
χρηματοοικονομική και το δίκαιο, την αλληλεπίδραση
αυτών, και την ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων
προτάσεων-λύσεων στις ανάγκες και τα προβλήματα του
χρηματοοικονομικού τομέα.
Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
1. Για την υλοποίηση της γενικής αποστολής του όπως
περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 1, το ΕΧΧΔ δύναται
να:
(α) αναλαμβάνει τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας, μελετών και προγραμμάτων - χρηματοδοτούμενων
ή μη, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς - σε
θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του,
(β) συμβάλλει στην κάλυψη των διδακτικών αναγκών,
σε προπτυχιακό μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο,
του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα
του μέσω της εκπόνησης (διπλωματικών) εργασιών και
διδακτορικών διατριβών,
(γ) αναλαμβάνει την οργάνωση και διεξαγωγή, συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων, και λοιπών επιστημονυχών
εκδηλώσεων σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικεί-
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μενα του, καθώς και εκπαιδευτικών ή/και ακαδημαϊκών
σεμιναρίων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου, οργανισμούς ή φορείς της ημεδαπής
και της αλλοδαπής,
(δ) μεριμνά για την με κάθε πρόσφορο μέσο προώθηση και διάδοση (π.χ., μέσω δημοσιεύσεων) των αποτελεσμάτων των εκτελουμένων ερευνών, προγραμμάτων ή
μελετών ή των διεξαγόμενων συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων που αφορούν στα γνωστικά αντικείμενά του,
(ε) παρέχει υπηρεσίες προς ιδιωτικές και δημόσιες
επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς, υπό τη μορφή, ενδεικτικά, της παροχής εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών και
γνωμοδοτικών υπηρεσιών,
(στ) προωθεί σε διεθνές επίπεδο την έρευνα στους
τομείς δράσεις του και να συνεργάζεται με άλλα εργαστήρια και ινστιτούτα, με μέλη ΔΕΠ και ερευνητές άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ινστιτούτα
και μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και με δημόσιους φορείς, οργανισμούς, ινστιτούτα, ερευνητικούς φορείς, επιστημονικές εταιρίες και
ιδιωτικές επιχειρήσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
με σκοπό την προαγωγή των γνωστικών αντικειμένων
του ΕΧΧΔ,
(ζ) υποστηρίζει την συμμετοχή του προσωπικού του
ΕΧΧΔ σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις,
(η) συμβάλλει στη μετεκπαίδευση επιστημόνων από
την Ελλάδα και το εξωτερικό στους τομείς της δραστηριότητας του,
(θ) δημιουργεί προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Χρηματοουχονομικής και Τραπεζικής
Διουχητυχής ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του ΕΧΧΔ στελεχώνεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των
αρμόδιων συλλογυχών οργάνων από μέλη του Διδακτυχού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και λοιπών πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, από εξωτερικούς και επιστημονικούς συνεργάτες, ερευνητές και
ειδικούς επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής, από
διδακτορικούς φοιτητές της ημεδαπής και αλλοδαπής,
από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτυκού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),
από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπυχού
(Ε.ΔΙ.Π.), και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού. Στο ΕΧΧΔ δύνανται να συμμετέχουν και μέλη του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπυχού (Ε.Τ.Ε.Π.),
τα οποία τοποθετούνται μετά από απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, συλλογικού οργάνου που θα περιλαμβάνει περιγραφή των καθηκόντων που θα παρέχουν.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το ΕΧΧΔ διευθύνεται, κατά την κείμενη νομοθεσία, από
μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
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του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό
αντικείμενο αντίστοιχο εκείνου που υπηρετεί το ΕΧΧΔ.
Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από
την υφιστάμενη νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του ΕΧΧΔ, η παρακολούθηση της υλοποίησης και ο απολογισμός του έργου
του ΕΧΧΔ, η επιμέλεια της στελέχωσης και της οικονομικής διαχείρισης του ΕΧΧΔ, η ανάθεση αρμοδιοτήτων
στο προσωπικό του ΕΧΧΔ και η σύνταξη των αναγκαίων
εισηγήσεων προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το ΕΧΧΔ λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό ή/
και Οργανισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στον
χώρο εγκατάστασης του ΕΧΧΔ δύναται να τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του ΕΧΧΔ ενημερώνεται πριν από την
παροχή κάθε υπηρεσίας ή έργου και καθορίζει: (α) την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
(β) το προσωπικό του ΕΧΧΔ που θα απασχοληθεί στην
συγκεκριμένη υπηρεσία ή έργο και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Διευθυντής του ΕΧΧΔ έχει την ευθύνη για την εν
γένει λειτουργία του ΕΧΧΔ, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν και αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού
και των εν γένει εγκαταστάσεων του ΕΧΧΔ.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του ΕΧΧΔ επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση
τους, στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί.
Άρθρο 7
Οικονομική Διαχείριση
1. Τα έσοδα του ΕΧΧΔ προέρχονται από:
(α) Την εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών, γνωμοδοτικών ή/και αναπτυξιακών προγραμμάτων, η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτυχού ή και του
δημόσιου τομέα ή από διεθνείς οργανισμούς.
(β) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή σεμιναρίων, συνεδρί-
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ων, διαλέξεων, ημερίδων, και λοιπών επιστημονικών
εκδηλώσεων.
(γ) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
(δ) Την παροχή υπηρεσιών (π.χ., ερευνητικών, εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών, γνωμοδοτικών) σε τρίτα
πρόσωπα (Φυσικά ή Νομικά), φορείς και οργανισμούς,
ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, του ιδιωτικού ή δημοσίου
τομέα, σύμφωνα με τους σκοπούς του ΕΧΧΔ και την κείμενη νομοθεσία.
(ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου και φυσικά πρόσωπα.
(στ) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
2. Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους
έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς) ή οιοδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα τυχόν προβλέπει
η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις
Σε περίπτωση που το οικείο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του ΕΧΧΔ
μεταβληθεί κατά τρόπο ώστε διατάξεις του παρόντος
Εσωτερικού Κανονισμού να είναι ασύμβατες με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, νοείται ότι κατισχύουν αυτοδικαίως έναντι του παρόντος Κανονισμού και εφαρμόζονται δίχως άλλο οι διατάξεις της εκάστοτε κείμενης
νομοθεσίας, μέχρι την τροποποίηση και επικαιροποίηση
του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
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