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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3009634/1937
(1)
Ορισμός αρμοδίων Εθνικών αρχών για την εκτέλεση του
ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α΄) «Κύρωση της Σύμβασης της
Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους».
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του νόμου υπ’ αριθμ.
3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α΄) «Κύρωση της Σύμβασης της

Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους
(Persistent Organic Pollutants – POPs)».
2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432/Β΄/
14.10.2005) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
3. Την υπ’ αριθμ. 4881 (ΦΕΚ 754/Β΄/19.5.2004) απόφαση
Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».
4. Την υπ’ αριθμ. Y 132 (ΦΕΚ 1533/Β΄/14.10.2004) απόφα−
ση Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός Αρμοδίων Αρχών
για τη Σύμβαση της Στοκχόλμης
Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ορίζεται ως αρμόδιος φο−
ρέας, o οποίος συντονίζει τα συναρμόδια Υπουργεία
και φορείς του δημόσιου τομέα, κατά λόγον αρμοδι−
ότητας:
− για τη λήψη μέτρων για τη μείωση ή εξάλειψη απε−
λευθερώσεων στο περιβάλλον από ακούσια παραγωγή
(άρθρο 5),
− για τη λήψη μέτρων για την μείωση ή εξάλειψη
απελευθερώσεων στο περιβάλλον από αποθέματα και
απόβλητα (άρθρο 6),
− για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αναθεώρηση των
προγραμμάτων εφαρμογής (άρθρο 7),
− για την υποβολή πρότασης συμπερίληψης ουσίας
στα Παραρτήματα Α, Β, ή/και Γ (άρθρο 8),
− για την ανταλλαγή πληροφοριών (εθνικό σημείο επι−
κοινωνίας), σύμφωνα με το άρθρο 9,
− για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
του κοινού (άρθρο 10),
− για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, για την υποβολή αναφορών στη
Γραμματεία της Σύμβασης καθώς και για τις γενικές
διατάξεις της Σύμβασης,
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− για τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής από εκ−
προσώπους των συναρμόδιων αρχών και την σύγκλη−
σή της όταν κάποια από τις συναρμόδιες αρχές το
ζητήσει.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική
Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους, Δ/νση Περιβάλ−
λοντος, Τμήμα Επικινδύνων Ουσιών, Παρασκευασμά−
των και Αντικειμένων και το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής,
Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων, μόνο για τις ουσίες που
χρησιμοποιούνται ως φυτοφάρμακα, ορίζονται ως οι
αρμόδιοι φορείς
− για τη λήψη μέτρων για μείωση ή εξάλειψη εκπομπών
από εκούσια παραγωγή και χρήση (άρθρο 3),
− για τη θέσπιση μητρώου ειδικών εξαιρέσεων
(άρθρο 4),
− για την παροχή τεχνικής ή/και επιστημονικής συν−
δρομής όπου απαιτηθεί από τις διατάξεις της Σύμβα−
σης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Aριθμ. 3122.1/4094/24462
(2)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή−
ματος της Εταιρείας «CASS TECHNAVA MARITIME
S.A.» που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ
77Α΄/1975) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.
2234/1994 (ΦΕΚ 142Α΄/31.8.1994) και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α΄/1997) και την παρ.
11 του άρθρου 11 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α΄/2001).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ
312Α΄/2005).
γ. Την υπ’ αριθμ. 1246.3/4/94/1.12.1994 όπως συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3122.3/18.5.2005 (ΦΕΚ 704/
Β΄/25.5.2005 και τις υπ’ αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994,
1246.3/6/94/1.12.1994 κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτι−
λίας (ΦΕΚ 919 Β΄/14.12.1994).
δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄2005).
ε. Την από 18 Απριλίου 2007 αίτηση της εταιρείας
«CASS TECHNAVA MARITIME S.A.».
στ. Το υπ’ αριθμ. 44777666 παράβολο Δ.Ο.Υ Γ΄ ΑΘΗ−
ΝΩΝ.
ζ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−

πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/τ. Β΄/
14.10.2005).
η. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002) «περί
συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών».
θ. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α΄/2000) «περί οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί−
ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «CASS TECHNAVA
MARITIME S.A.» που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ και την υπα−
γωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994
και του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄/2005) με
το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις,
μεσιτεία ναυλώσεων, ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων
πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κό−
ρους 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 τις ίδιες με
τις παραπάνω δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα 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 αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρού−
νται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.
δ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή υποκατά−
στημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δραστη−
ριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «CASS TECHNAVA MARITIME S.A.» που
εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο
μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής, να
καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητι−
κή 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 άρ−
θρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων του 378/1968 και του άρθρου 25 του ν. 27/1975
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994
και του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄/2005)
καθώς και των όρων της απόφασης αυτής.
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2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο
στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυν−
ση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας
Εισοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυ−
τιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση
του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα,
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του
ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ΄
αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλ−
λαγμα και μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα.
Το ποσό του εισαγομένου κάθε χρόνου συναλλάγμα−
τος θα πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα
κατά το παρελθόν έτος που στο σύνολό του δεν δύναται
να είναι κατώτερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει για
το συνολικό συνάλλαγμα που εισήγαγε και μετέτρεψε
σε εθνικό νόμισμα η εν λόγω εταιρεία κατά το παρελθόν
έτος. Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρονται και
(ι) το ποσό συν/τος που χρησιμοποίησε για κάλυψη των
πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της
στην Ελλάδα και το οποίο δεν δύναται να είναι κατώ−
τερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ, (ιι) τα ποσά συναλλάγματος
που μετέτρεψε σε εθνικό νόμισμα η εταιρεία για την
κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για
λογαριασμό τρίτων.
Άπαντα τα ανωτέρω ποσά συναλλάγματος πρέπει
να εμφανίζονται και στα τηρούμενα από την εταιρεία
λογιστικά βιβλία.
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 Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας Ει−
σοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυ−
τιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να
γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με κοινοποίηση στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση Κε−
φαλαίων Εξωτερικού), Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) και στα κατά
τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, από−
λυση, 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.
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στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, 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
τρείς (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την
εγκατάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκατα−
στήματός της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2234/1994.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς 27 Απριλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Aριθμ. 3122.1/4093/24461
(3)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή−
ματος της Εταιρείας «INTERTRADE MARINE CO. S.A.»
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ
77 Α΄/1975) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α΄/31.8.1994) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α΄/1997) και
την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α΄/
2001).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄/
2005).
γ. Την υπ’ αριθμ. 1246.3/4/94/1.12.1994 όπως συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3122.3/18.5.2005 (ΦΕΚ 704/Β΄/
25.5.2005 και τις υπ’ αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994,
1246.3/6/94/1.12.1994 κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτι−
λίας (ΦΕΚ 919 Β΄/14.12.1994).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/2005).
ε. Την από 5 Απριλίου 2007 αίτηση της εταιρείας
«INTERTRADE MARINE CO. S.A.».
στ. Το υπ’ αριθμ. 41939691/5.4.2007 παράβολο Δ.Ο.Υ
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ζ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/τ. Β΄/
14.10.2005).
η. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002) «περί
συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών».
θ. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α΄/2000) «περί οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «INTERTRADE
MARINE CO. S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και
την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 και του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ
312Α΄/2005) 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 τις ίδιες με τις παραπάνω
δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα 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 αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρού−
νται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.
δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο−
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή υποκατά−
στημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δραστη−
ριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «INTERTRADE MARINE CO. S.A.» που
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε

δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής, να
καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητι−
κή 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 378/1968 και του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 και του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ
312Α΄/2005) καθώς και των όρων της απόφασης αυ−
τής.
2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο
στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυν−
ση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας
Εισοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυ−
τιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση
του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα,
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του
ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ΄
αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλ−
λαγμα και μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα.
Το ποσό του εισαγομένου κάθε χρόνου συναλλάγμα−
τος θα πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα
κατά το παρελθόν έτος που στο σύνολό του δεν δύναται
να είναι κατώτερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει για
το συνολικό συνάλλαγμα που εισήγαγε και μετέτρεψε
σε εθνικό νόμισμα η εν λόγω εταιρεία κατά το παρελθόν
έτος. Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρονται και
(ι) το ποσό συν/τος που χρησιμοποίησε για κάλυψη των
πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της
στην Ελλάδα και το οποίο δεν δύναται να είναι κατώ−
τερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ, (ιι) τα ποσά συναλλάγματος
που μετέτρεψε σε εθνικό νόμισμα η εταιρεία για την
κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για
λογαριασμό τρίτων.
Άπαντα τα ανωτέρω ποσά συναλλάγματος πρέπει
να εμφανίζονται και στα τηρούμενα από την εταιρεία
λογιστικά βιβλία.
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 Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας Ει−
σοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυ−
τιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να
γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με κοινοποίηση στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση Κε−
φαλαίων Εξωτερικού), Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) και στα κατά
τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, από−
λυση, 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 προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, 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
τρείς (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την
εγκατάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκατα−
στήματός της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2234/1994.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς 27 Απριλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 3122.1/4091/24459
(4)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή−
ματος της εταιρείας «EPIRUS NAVIGATION LTD» που
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ
77Α΄/1975) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
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ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α΄/31.8.1994) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α΄/1997) και
την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α΄/
2001).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ
312Α΄/2005).
γ. Την υπ’ αριθμ. 1246.3/4/94/1.12.1994 όπως συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3122.3/18.5.2005 (ΦΕΚ 704/
Β΄/25.5.2005 και τις υπ’ αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994,
1246.3/6/94/1.12.1994 κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτι−
λίας (ΦΕΚ 919 Β΄/14.12.1994).
δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/2005).
ε. Την από 5 Απριλίου 2007 αίτηση της εταιρείας
«EPIRUS NAVIGATION LTD».
στ. Το υπ’ αριθμ. 41939571/3.4.2007 παράβολο Δ.Ο.Υ
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ζ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/τ. Β΄/
14.10.2005).
η. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002) «περί
συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών».
θ. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α΄/2000) «περί οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
ή υποκαταστήματος της εταιρείας «EPIRUS NAVIGATION
LTD» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή
της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 και
του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄/2005) με το
σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με πράξεις
που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή με τη δια−
χείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό αβαριών,
μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων
πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κό−
ρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά
ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν
εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευ−
ση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που
έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις προα−
ναφερόμενες δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι
παρακάτω εργασίες:
α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά
και μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ΄ αυτή ή τα πλοία
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επι−
χειρήσεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:
(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το
εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων, την
υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πλη−
ρώματα των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώσεις
για την αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων σ΄
αυτά τα πλοία. Για την εξεύρεση και επάνδρωση των
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πιο πάνω πλοίων με Ελληνικά πληρώματα, πρέπει να
τηρούνται οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που
ισχύουν κάθε φορά.
(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο
Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώ−
ματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζη−
μιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ΄ αυτούς ή τις
οικογένειές τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας
εξόδων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό
και εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών
(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε
μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ
καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχή−
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο−
φαρμακευτικής περίθαλψης.
(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με
την εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την
αμφισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας
των τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους
έχουν επιβληθεί.
(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτε−
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.
(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα−
σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομέ−
νων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαρι−
ασμών τους που αποστέλλονται.
(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική
αιτία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρω−
γές κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην
Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση
και εκμετάλλευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και
υποχρεώσεις που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνι−
κών λιμανιών.
(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς επίσης
και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια ανταλλα−
κτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου
και θαλαμηπόλου.
β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το ΝΑΤ και γενικά
την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων,
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων
που αντιπροσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών
οφειλών.
γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων
που αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο ή
Υποκατάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η
διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό
τούτων καθώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τρά−
πεζες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού στο όνομά τους
σε συνάλλαγμα του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση
στην Ελλάδα των Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών
Συνελεύσεων των ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών
και η σύνταξη των Ισολογισμών και λογαριασμό απο−
τελεσμάτων χρήσης.
δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης,
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις

αυτές όπως π.χ η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων,
μισθωμάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων
και η καταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβά−
σεις αυτές.
ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του
πλοιοκτήτη (CLUBS).
στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια
συμβάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών
με Ναυπηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαρι−
ασμό ξένων Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται
οι σχετικές με την φορολογία των πλοίων διατάξεις,
καθώς και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσε−
ων χρηματοδότησης των παραπάνω ναυπηγήσεων ή
αγοραπωλησιών.
ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικά με την εργασία αυτή.
3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμά−
νια καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «EPIRUS NAVIGATION LTD» που εδρεύει
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο
μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να
καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητι−
κή 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 του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ
312Α΄/2005) 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 Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυν−
ση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας
Εισοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυ−
τιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση
του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα,
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του
ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ΄
αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλ−
λαγμα και μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα.
Το ποσό του εισαγομένου κάθε χρόνου συναλλάγμα−
τος θα πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
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λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα
κατά το παρελθόν έτος που στο σύνολό του δεν δύναται
να είναι κατώτερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει για
το συνολικό συνάλλαγμα που εισήγαγε και μετέτρεψε
σε εθνικό νόμισμα η εν λόγω εταιρεία κατά το παρελθόν
έτος. Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρονται και
(ι) το ποσό συν/τος που χρησιμοποίησε για κάλυψη των
πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της
στην Ελλάδα και το οποίο δεν δύναται να είναι κατώ−
τερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ, (ιι) τα ποσά συναλλάγματος
που μετέτρεψε σε εθνικό νόμισμα η εταιρεία για την
κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για
λογαριασμό τρίτων.
Άπαντα τα ανωτέρω ποσά συναλλάγματος πρέπει
να εμφανίζονται και στα τηρούμενα από την εταιρεία
λογιστικά βιβλία.
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 Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας Ει−
σοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυ−
τιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να
γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με κοινοποίηση στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση Κε−
φαλαίων Εξωτερικού), Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) και στα κατά
τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, από−
λυση, 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 προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται μετά 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 επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την
εγκατάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκατα−
στήματός της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.
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2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2234/1994.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς 27 Απριλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 3122.1/4090/24458
(5)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή−
ματος της εταιρείας «ATLAS SALVAGE & TOWAGE
S.A.» που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ
77Α΄/1975) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α΄/31.8.1994) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α΄/1997) και
την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α΄/
2001).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ
312Α΄/2005).
γ. Την υπ’ αριθμ. 1246.3/4/94/1.12.1994 όπως συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3122.3/18.5.2005 (ΦΕΚ 704/
Β΄/25.5.2005 και τις υπ’ αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994, 1246.3/
6/94/1.12.1994 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ
919 Β΄/14.12.1994).
δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/2005).
ε. Την από 4 Απριλίου 2007 αίτηση της εταιρείας
«ATLAS SALVAGE & TOWAGE S.A.».
στ. Το υπ’ αριθμ. 41939543/3.4.2007 παράβολο Δ.Ο.Υ
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ζ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/τ. Β΄/
14.10.2005).
η. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002) «περί
συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών».
θ. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α΄/2000) «περί οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
ή υποκαταστήματος της εταιρείας «ATLAS SALVAGE &
TOWAGE S.A.» που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ και την υπα−

13228

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994
και του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄/2005)
με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το κατα−
στατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με
πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή με
τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό
αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή
ναυλώσεων 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 αντιπρο−
σώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις
προαναφερόμενες δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι
παρακάτω εργασίες:
α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά και
μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ΄ αυτή ή τα πλοία που
διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επιχει−
ρήσεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:
(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το
εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων, την
υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πλη−
ρώματα των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώσεις
για την αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων σ΄
αυτά τα πλοία. Για την εξεύρεση και επάνδρωση των
πιο πάνω πλοίων με Ελληνικά πληρώματα, πρέπει να
τηρούνται οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που
ισχύουν κάθε φορά.
(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο
Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώ−
ματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζη−
μιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ΄ αυτούς ή τις
οικογένειές τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας
εξόδων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό
και εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών
(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε
μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ
καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχή−
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο−
φαρμακευτικής περίθαλψης.
(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με
την εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την
αμφισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας
των τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους
έχουν επιβληθεί.
(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτε−
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.
(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα−
σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομέ−
νων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαρι−
ασμών τους που αποστέλλονται.
(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική
αιτία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρω−
γές κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην
Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση

και εκμετάλλευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και
υποχρεώσεις που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνι−
κών λιμανιών.
(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς επίσης
και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια ανταλλα−
κτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου
και θαλαμηπόλου.
β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το ΝΑΤ και γενικά
την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων,
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων
που αντιπροσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών
οφειλών.
γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων
που αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο ή
Υποκατάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η
διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό
τούτων καθώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τρά−
πεζες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού στο όνομά τους
σε συνάλλαγμα του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση
στην Ελλάδα των Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών
Συνελεύσεων των ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών
και η σύνταξη των Ισολογισμών και λογαριασμό απο−
τελεσμάτων χρήσης.
δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης,
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις
αυτές όπως π.χ η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων,
μισθωμάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων
και η καταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβά−
σεις αυτές.
ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του
πλοιοκτήτη (CLUBS).
στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια συμ−
βάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυ−
πηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαριασμό ξένων
Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται οι σχετικές με
την φορολογία των πλοίων διατάξεις, καθώς και η δια−
μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότη−
σης των παραπάνω ναυπηγήσεων ή αγοραπωλησιών.
ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικά με την εργασία αυτή.
η. Οι ως άνω δραστηριότητες κατ΄ εξαίρεση επιτρέπο−
νται και σε ναυαγοσωστικά ή ρυμουλκά πλοία υπό ξένη
σημαία οποιασδήποτε χωρητικότητας υπό την προϋπό−
θεση ότι τα πλοία αυτά δραστηριοποιούνται εκτός των
ορίων της Ελληνικής Επικράτειας.
3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμά−
νια καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «ATLAS SALVAGE & TOWAGE S.A.» που
εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο
μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να
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καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητι−
κή 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 του άρθρου 34 του ν. 3427/2005
(ΦΕΚ 312Α΄/2005) 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 Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυν−
ση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας
Εισοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυ−
τιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση
του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα,
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του
ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ΄
αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλ−
λαγμα και μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα.
Το ποσό του εισαγομένου κάθε χρόνου συναλλάγμα−
τος θα πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα
κατά το παρελθόν έτος που στο σύνολό του δεν δύναται
να είναι κατώτερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει για
το συνολικό συνάλλαγμα που εισήγαγε και μετέτρεψε
σε εθνικό νόμισμα η εν λόγω εταιρεία κατά το παρελθόν
έτος. Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρονται και
(ι) το ποσό συν/τος που χρησιμοποίησε για κάλυψη των
πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της
στην Ελλάδα και το οποίο δεν δύναται να είναι κατώ−
τερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ, (ιι) τα ποσά συναλλάγματος
που μετέτρεψε σε εθνικό νόμισμα η εταιρεία για την
κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για
λογαριασμό τρίτων.
Άπαντα τα ανωτέρω ποσά συναλλάγματος πρέπει
να εμφανίζονται και στα τηρούμενα από την εταιρεία
λογιστικά βιβλία.
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 Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας Ει−
σοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυ−
τιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να
γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσι−
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ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με κοινοποίηση στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση Κε−
φαλαίων Εξωτερικού), Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) και στα κατά
τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, από−
λυση, 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 προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται μετά 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 επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την
εγκατάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκατα−
στήματός της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2234/1994.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς 27 Απριλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 3122.1/4072/24457
(6)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστήμα−
τος της εταιρείας «ARK SHIPPING S.A.» που εδρεύει
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77Α΄/
1975) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α΄/31.8.1994) και τροποποιήθηκε

13230

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

με το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α΄/1997) και
την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α΄/
2001).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄/
2005).
γ. Την υπ’ αριθμ. 1246.3/4/94/1.12.1994 όπως συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3122.3/18.5.2005 (ΦΕΚ 704/
Β΄/25.5.2005 και τις υπ’ αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994,
1246.3/6/94/1.12.1994 κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτι−
λίας (ΦΕΚ 919 Β΄/14.12.1994).
δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/2005).
ε. Την από 13 Απριλίου 2007 αίτηση της εταιρείας
«ARK SHIPPING S.A.».
στ. Το υπ’ αριθμ. 44777425/12.4.2007 παράβολο Δ.Ο.Υ
Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ.
ζ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/τ. Β΄/
14.10.2005).
η. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002) «περί
συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών».
θ. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α΄/2000) «περί οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
ή υποκαταστήματος της εταιρείας «ARK SHIPPING S.A.»
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή της στις
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 και του άρθρου
34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄/2005) με το σκοπό όπως
εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχολεί−
ται αποκλειστικά και μόνο με πράξεις που προβλέπονται
στο άρθρο αυτό, δηλαδή με τη διαχείριση, εκμετάλλευση,
ναύλωση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών
ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων 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 πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και
επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις
ίδιες με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι
παρακάτω εργασίες:
α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά
και μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ΄ αυτή ή τα πλοία
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επι−
χειρήσεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:
(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το
εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων,
την υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα
πληρώματα των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώ−
σεις για την αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων
σ΄ αυτά τα πλοία. Για την εξεύρεση και επάνδρωση των
πιο πάνω πλοίων με Ελληνικά πληρώματα, πρέπει να
τηρούνται οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που
ισχύουν κάθε φορά.

(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο
Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώ−
ματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζη−
μιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ΄ αυτούς ή τις
οικογένειές τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας
εξόδων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό
και εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών
(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε
μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ
καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχή−
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο−
φαρμακευτικής περίθαλψης.
(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με
την εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την
αμφισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας
των τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους
έχουν επιβληθεί.
(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτε−
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.
(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα−
σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομέ−
νων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαρι−
ασμών τους που αποστέλλονται.
(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική
αιτία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρω−
γές κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην
Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση
και εκμετάλλευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και
υποχρεώσεις που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνι−
κών λιμανιών.
(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς επίσης
και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια ανταλλα−
κτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου
και θαλαμηπόλου.
β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το ΝΑΤ και γενικά
την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων,
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων
που αντιπροσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών
οφειλών.
γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων
που αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο ή
Υποκατάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η
διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό
τούτων καθώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τρά−
πεζες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού στο όνομά τους
σε συνάλλαγμα του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση
στην Ελλάδα των Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών
Συνελεύσεων των ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών
και η σύνταξη των Ισολογισμών και λογαριασμό απο−
τελεσμάτων χρήσης.
δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης,
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις
αυτές όπως π.χ η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων,
μισθωμάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων
και η καταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβά−
σεις αυτές.
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ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του
πλοιοκτήτη (CLUBS).
στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια
συμβάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών
με Ναυπηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαρι−
ασμό ξένων Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται
οι σχετικές με την φορολογία των πλοίων διατάξεις,
καθώς και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσε−
ων χρηματοδότησης των παραπάνω ναυπηγήσεων ή
αγοραπωλησιών.
ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικά με την εργασία αυτή.
3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμά−
νια καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «ARK SHIPPING S.A.» που εδρεύει στα
νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες
από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερι−
κού 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 του άρθρου 34 του ν. 3427/2005
(ΦΕΚ 312Α΄/2005) 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 Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυν−
ση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας
Εισοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυ−
τιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση
του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα,
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του
ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ΄
αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλ−
λαγμα και μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα.
Το ποσό του εισαγομένου κάθε χρόνου συναλλάγμα−
τος θα πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα
κατά το παρελθόν έτος που στο σύνολό του δεν δύναται
να είναι κατώτερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
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(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει για
το συνολικό συνάλλαγμα που εισήγαγε και μετέτρεψε
σε εθνικό νόμισμα η εν λόγω εταιρεία κατά το παρελθόν
έτος. Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρονται και
(ι) το ποσό συν/τος που χρησιμοποίησε για κάλυψη των
πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της
στην Ελλάδα και το οποίο δεν δύναται να είναι κατώ−
τερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ, (ιι) τα ποσά συναλλάγματος
που μετέτρεψε σε εθνικό νόμισμα η εταιρεία για την
κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για
λογαριασμό τρίτων.
Άπαντα τα ανωτέρω ποσά συναλλάγματος πρέπει
να εμφανίζονται και στα τηρούμενα από την εταιρεία
λογιστικά βιβλία.
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 Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας Ει−
σοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυ−
τιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να
γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με κοινοποίηση στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση Κε−
φαλαίων Εξωτερικού), Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) και στα κατά
τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, από−
λυση, 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 προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται μετά 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 επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την
εγκατάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκατα−
στήματός της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
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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
της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2234/1994.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς 27 Απριλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 3122.1/4092/24460
(7)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή−
ματος της Εταιρείας «ASTRA SHIPPING & TRADING
S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ
77Α΄/1975) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α΄/31.8.1994) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α΄/1997) και
την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α΄/
2001).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄/
2005).
γ. Την υπ’ αριθμ. 1246.3/4/94/1.12.1994 όπως συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3122.3/18.5.2005 (ΦΕΚ 704/
Β΄/25.5.2005 και τις υπ’ αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994,
1246.3/6/94/1.12.1994 κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτι−
λίας (ΦΕΚ 919 Β΄/14.12.1994).
δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα” που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/2005).
ε. Την από 5 Απριλίου 2007 αίτηση της εταιρείας
«ASTRA SHIPPING & TRADING S.A.».
στ. Το υπ’ αριθμ. 42267491/5.3.2007 παράβολο Δ.Ο.Υ
A΄ ΑΘΗΝΩΝ
ζ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/τ. Β΄/
14.10.2005).
η. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002) «περί
συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών».
θ. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α΄/2000) «περί οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί−
ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «ASTRA SHIPPING
& TRADING S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την
υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994
και του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄/2005) με

το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις,
μεσιτεία ναυλώσεων, ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων
πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κό−
ρους 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 τις ίδιες με
τις παραπάνω δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα 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 αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρού−
νται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.
δ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή υποκατά−
στημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δραστη−
ριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «ASTRA SHIPPING & TRADING S.A.» που
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε
δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής, να
καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητι−
κή 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 378/1968 και του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.
2234/1994 και του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄/
2005) 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 Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυν−
ση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας
Εισοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυ−
τιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση
του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα,
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του
ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ΄
αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλ−
λαγμα και μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα.
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Το ποσό του εισαγομένου κάθε χρόνου συναλλάγμα−
τος θα πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα
κατά το παρελθόν έτος που στο σύνολό του δεν δύναται
να είναι κατώτερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει για
το συνολικό συνάλλαγμα που εισήγαγε και μετέτρεψε
σε εθνικό νόμισμα η εν λόγω εταιρεία κατά το παρελθόν
έτος. Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρονται και
(ι) το ποσό συν/τος που χρησιμοποίησε για κάλυψη των
πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της
στην Ελλάδα και το οποίο δεν δύναται να είναι κατώ−
τερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ, (ιι) τα ποσά συναλλάγματος
που μετέτρεψε σε εθνικό νόμισμα η εταιρεία για την
κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για
λογαριασμό τρίτων.
Άπαντα τα ανωτέρω ποσά συναλλάγματος πρέπει
να εμφανίζονται και στα τηρούμενα από την εταιρεία
λογιστικά βιβλία.
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 Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας Ει−
σοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυ−
τιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να
γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με κοινοποίηση στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση Κε−
φαλαίων Εξωτερικού), Εμπορικής Ναυτιλίας (Διεύθυνση
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) και στα κατά
τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, από−
λυση, 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 προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, 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
τρείς (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
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β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την
εγκατάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκατα−
στήματός της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2234/1994.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς 27 Απριλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 3122.1/2735/24/23033
(8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1241.2735/5/23033/28.12.1995
κοινής υπουργικής απόφασης, περί «εγκατάστασης
στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εται−
ρείας «DEALMAR SHIPPING MANAGEMENT SA» που
εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ
77Α΄/1975) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α΄/31.8.1994) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α΄/1997) και
την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α΄/
2001).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄/
2005).
γ. Την υπ’ αριθμ. 1246.3/4/94/1.12.1994 όπως συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3122.3/18.5.2005 (ΦΕΚ 704/
Β΄/25.5.2005 και τις υπ’ αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994,
1246.3/6/94/1.12.1994 κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτι−
λίας (ΦΕΚ 919 Β΄/14.12.1994).
δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/2005).
ε. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002) «περί
συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών».
στ. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α΄/2000) «περί οργανι−
σμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».
ζ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/τ. Β΄/
14.10.2005).
η. Την υπ’ αριθμ. 1241.2735/5/23033/28.12.1995 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 25/ΤΑΠΣ/12.1.1996 και 50/
ΤΑΠΣ/16.3.2006).
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θ. Την από 18.4.2007 αίτηση της εταιρείας «DEALMAR
SHIPPING MANAGEMENT SA», αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 1241.27
35/5/23033/28.12.1995 (ΦΕΚ 25/ΤΑΠΣ/12.1.1996 και 50/
ΤΑΠΣ/16.3.2006) κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλί−
ας ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «DEALMAR
SHIPPING MANAGEMENT SA» που εδρεύει στον ΠΑΝΑ−
ΜΑ και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου
25 του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
4 του ν. 2234/1994 και του άρθρου 34 του ν. 3427/2005
(ΦΕΚ 312Α΄/2005) 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 τις ίδιες με τις παραπάνω
δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα 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 αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρού−
νται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.
δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο−
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή υποκατά−
στημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δραστη−
ριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή».
2. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω υπ’ αριθμ.
1241.2735/5/23033/28.12.1995 (ΦΕΚ 25/ΤΑΠΣ/12.1.1996 και
50/ΤΑΠΣ/16.3.2006) κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς 27 Απριλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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