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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ6Α1006639ΕΞ2012 (1)
Μεταφορά συναφών υπηρεσιών που συγκροτούν τον 

ενιαίο διοικητικό τομέα της Ειδικής Γραμματείας 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α.Α) 
στον ενιαίο διοικητικό τομέα της Ειδικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
(Δ.Ε.Κ.Ο). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2Α) «Ανα−

μόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες δι−
ατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (ΦΕΚ 265Α) και 
της παρ. 12 του άρθρ. 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α) 
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσι−
ονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων 
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β) του άρθρου 11 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α΄) «Δημό−
σιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)».

γ) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 53 και του άρθρου 90 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
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δ) της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38Α) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικό−
τητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

ε) του άρθρου 16, παρ. 10 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 
Α) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και 
άλλες διατάξεις».

στ) της παρ. 4 του άρθρ. 3 του Ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 
212Α΄) «Αποκρατικοποίηση Επιχειρήσεων του Δημοσίου 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
4 του άρθρου 48 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141Α΄) «Δημοσιο−
νομική Διαχείριση και ευθύνη» και αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113Α)΄ 
«Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακα−
ταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημο−
σίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας 
και άλλες διατάξεις».

ζ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”..........» και του 
Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

η) Την αρ. 23564/25−11−11 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια 
και Παντελή Τζωρτζάκη».

2) την αριθμ. Δ6Α 1072868ΕΞ2011/19−5−2011 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 
917Β΄) «Καθορισμός θέσεων προσωπικού της Διεύθυνσης 
Υποστήριξης Ειδικής Γραμματείας Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α.Α.) καθώς και του Αυτοτε−
λούς Γραφείου Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων 
και Αποκρατικοποιήσεων. 

3) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι συναφείς Υπηρεσίες, που συγκροτούν τον ενιαίο 
διοικητικό τομέα της Ειδικής Γραμματείας Αναδιαρθρώ−
σεων και Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α.Α.) του Υπουργείου 
Οικονομικών, μεταφέρονται στον ενιαίο διοικητικό το−
μέα της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) του ίδιου Υπουργείου.

2. Η θέση του Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων 
και Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α.Α.) καταργείται. 

3. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ε.Γ.Α.Α. και το Αυτοτελές 
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Απο−
κρατικοποιήσεων μετονομάζονται σε Διεύθυνση Υπο−
στήριξης Ειδικής Γραμματείας Δ.Ε.Κ.Ο. και Αυτοτελές 
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δ.Ε.Κ.Ο. αντίστοιχα. 

4. Οι θέσεις που έχουν συσταθεί για τη στελέχωση 
των ανωτέρω οργανικών μονάδων μπορούν να ανακα−
τανεμηθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
στις μετονομασθείσες ή σε άλλες οργανικές μονάδες 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και με όμοια 
απόφαση μπορούν να ανακαθορισθούν οι καθ’ ύλην αρ−
μοδιότητες των οργανικών μονάδων που μετονομάσθη−
καν με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. 183/2011 (2)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 68/2002 απόφασης του Ανω−

τάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 641/Β/23/05.2002) με 
την οποία εναρμονίσθηκε το άρθρο 67 «Μέλι» του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/31−12−87) προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2001/110/Ε.Κ του Συμβου−
λίου (ΕΕ L 10/12.01.2002).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. οικ.30/003/744/28−06−2011 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κρά−
τους.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2 και 3) του 
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 
34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και του 
άρθρου 3 του ιδίου Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990).

3. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α/1929).

5. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

6. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009).

8. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α/5−11−2009).
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9. Την υπ’ αριθ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. Β 2234/
07.10.2009).

10. Την υπ’ αριθ. 2877/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Φ.Ε.Κ. Β 2234/07.10.2009).

11. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στο Υπουργείο α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό 
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνί−
ας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» 
(Φ.Ε.Κ. 147/Α/27.06.2011).

12. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄243).

13. Την υπ’ αριθ. Υ 25/08.12.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (Φ.Ε.Κ. 2792/Β/8.12.2011).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005).

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 183/2011 του Ανω−

τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 14−09−2011 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 68/2002 
απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 
641/Β/23/05.2002) με την οποία εναρμονίσθηκε το άρθρο 
67 «Μέλι» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Φ.Ε.Κ. 788/
31−12−87) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/110/Ε.Κ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 10/12.01. 2002), ως ακολούθως:

«Στο εδάφιο δ της παραγράφου 2 του άρθρου 67 
«Μέλι» αντικαθίσταται το σημείο (1) ως εξής:

(1) Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συ−
γκομιδή πρέπει να αναγράφονται στην επισήμανση».

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται κατά τρόπον 
ώστε:

• να επιτρέπεται η εμπορία προϊόντων που είναι σύμ−
φωνα με την παρούσα απόφαση

• να απαγορεύεται 3 μήνες μετά από τη δημοσίευση 
της παρούσας απόφασης η εμπορία προϊόντων που δεν 
είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Ωστόσο η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση, αλλά τα οποία είχαν επιση−
μανθεί πριν την παρέλευση 3 μηνών από τη δημοσίευση 
της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται μέχρι εξαντλή−
σεως των αποθεμάτων.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τα μέλη: Μ. Κοντομηνάς, Α. Ψάλτης, Γ. Σιαμαντάς, Θ. 
Πομόνης, Χ. Παπαχρήστου, Κ. Δημητρίου».

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜIXAHΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ. 1012 (3)
Συμπλήρωση της αριθ. 1093729/703/Τ.&Ε.Φ./24−10−2006 

(ΠΟΛ. 1125) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και υποβολή της Δήλωσης Απόδοσης 
Φόρου Ασφαλίστρων και στη συνέχεια απόδοση του 
φόρου αυτού, κατά περίπτωση, με τη χρήση ηλεκτρο−
νικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
για τις χρήσεις 2010, 2011 και εφεξής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 29 του 

ν. 3492/2006 (210 Α΄) σχετικά με την απόδοση του φό−
ρου ασφαλίστρων.

2. Την αριθ. Πολ 1125/24.12.2006.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 (128 Α΄) «Οργανισμός 

του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 

(98 Α΄) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνη−
ση και Κυβερνητικά Όργανα».

5. Την με αριθμό Y 25/6−12−2011 (2792 Β΄/8−12−2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού με την οποία καθορίζονται 
οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Υπουργών Οικο−
νομικών.

6. Την ανάγκη καθορισμού τρόπου αποσυμφόρησης 
των Δ.Ο.Υ. αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 
29 του ν. 3492/2006 περί υποβολής δήλωσης απόδοσης 
του φόρου ασφαλίστρων στο πλαίσιο απλοποίησης των 
φορολογικών διαδικασιών λόγω των διαμορφωθεισών 
νέων συνθηκών, τόσο στον τομέα οργάνωσης των φο−
ρολογικών υπηρεσιών, όσο και των επιχειρήσεων.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζου−
με:

Άρθρο 1
Τρόπος Υποβολής της Δήλωσης Απόδοσης Φόρου 

Ασφαλίστρων και Απόδοσης του φόρου αυτού
1. Οι εμπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης του φόρου 

ασφαλίστρων διαχειριστικής χρήσης 2011 και εφεξής 
υποβάλλονται και ο αναλογούν φόρος αποδίδεται προ−
αιρετικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινω−
νίας μέσω διαδικτύου, από 22−12−2011 στο διαδικτυακό 
τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστη−
μάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).www.gsis.gr 

2. Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης του φόρου 
ασφαλίστρων διαχειριστικής χρήσης 2010 και εφεξής 
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υποβάλλονται και ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται 
ομοίως προαιρετικά από 22.12.2011 με τη χρήση ηλε−
κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο 
διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφο−
ρικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr

3. Η οριζόμενη στις παραγράφους 1 και 2 του πα−
ρόντος διαδικασία καθίσταται υποχρεωτική από το Β΄ 
τρίμηνο της χρήσης 2012 και εφεξής.

4. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες, εγγράφο−
νται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στην με αριθμό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010, 
ΑΔΑ41ΦΜΗ−ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους 
ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρ−
μογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την ΓΓΠΣ 
των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

5. Όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης φόρου 
ασφαλίστρων υποβάλλονται υποχρεωτικά στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 2
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής 

και καταβολής του φόρου
Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν δήλωση απόδοσης 

φόρου ασφαλίστρων και καταβάλλουν το φόρο με τη 
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδι−
κτύου, οφείλουν να δώσουν εντολή πληρωμής, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία, σε τράπεζες που έχουν συμ−
βληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν 
την υπηρεσία αυτή. Το σύστημα μετά την οριστικοποί−
ηση της υποβολής της δήλωσης παράγει το σημείωμα 
για πληρωμή του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα 
Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή 
πληρωμής στην τράπεζα. Στην κωδικοποίηση της ταυτό−
τητας πληρωμής ορίζεται το ποσό και προσδιορίζεται η 
προθεσμία για την καταβολή του στην τράπεζα.

Άρθρο 3
Ημερομηνία υποβολής

1. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται 
στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 29 
του ν. 3492/2006, δηλαδή μέχρι την τελευταία ημέρα 
των μηνών Ιουνίου για το Α΄ τρίμηνο (Ιανουαρίου−Φε−
βρουαρίου−Μαρτίου), Σεπτεμβρίου για το Β΄ τρίμηνο 
(Απριλίου−Μαΐου−Ιουνίου), Δεκεμβρίου για το Γ΄ τρίμη−
νο (Ιουλίου−Αυγούστου−Σεπτεμβρίου), και Μαρτίου του 
επόμενου έτους για το Δ΄ τρίμηνο (Οκτωβρίου−Νοεμβρί−
ου−Δεκεμβρίου). Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα 
είναι Σάββατο ή Κυριακή ή επίσημη αργία καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής είναι η πρώτη επόμενη εργάσιμη 
μέρα. 

2. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, κατά την 
ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία πληρω−
μής στην τράπεζα.

Άρθρο 4
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ. με καταχώριση 
στοιχείων δηλώσεων και βεβαίωση/πίστωση 

των εισπραχθέντων εσόδων.
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., 

αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
δηλώσεων απόδοσης φόρου ασφαλίστρων και την δι−
απίστωση της καταβολής του φόρου, ανά υπόχρεο, με 
ταυτόχρονη καταχώρηση στο σύστημα TAXIS των βα−

σικών στοιχείων παραλαβής δήλωσης και βεβαίωσης/
πίστωσης των εισπραχθέντων εσόδων, με ημερομηνία 
τριπλοτύπου βεβαίωσης και πίστωσης αυτήν της πλη−
ρωμής στην τράπεζα.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εμφάνισης 
των βασικών στοιχείων δηλώσεων απόδοσης φόρου 
ασφαλίστρων, των χρηματικών καταλόγων βεβαίωσης 
και των στοιχείων πληρωμής αυτών.

Άρθρο 5
Ισχύς της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει για τη διαχειριστική χρήση 
2010 και επόμενες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Αριθμ. 798 (4)
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυ−

λομεσιτικών γραφείων− Ένταξη της διαδικασίας Χο−
ρήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ναυλο−
μεσιτικά Γραφεία στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης 
(Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 
(ΦΕΚ 63/Α).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2743/1999 

(ΦΕΚ 211/Α) «Πλοία Αναψυχής και άλλες διατάξεις». 
2. Το άρθρο 54 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α) «Ανάπτυ−

ξη Ιαματικού Τουρισμού και άλλες διατάξεις». 
3. Το Μέρος Πρώτο του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α) 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλες διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 102/Α), όπως ισχύει. 

5. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α) «Καθιέ−
ρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της 
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».

6. Το άρθρο 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α) «Ρυθμίσεις 
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

7. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α).

8. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α).

9. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 2160/1993 
(ΦΕΚ 118/Α) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες δι−
ατάξεις».
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10. Τις διατάξεις του Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) «Αρμο−
διότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 
θέματα τουρισμού».

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι−
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ 
και λοιπές διατάξεις».

12. Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατά−
ξεις».

13. Το π.δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».

14. Το π.δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. 243/Α) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών». 

15. Το π.δ. 15/2010 (ΦΕΚ 35/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Του−
ρισμού».

16. Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας …».

17. Το π.δ. 73/2011 (ΦΕΚ 178/Α) «Μετονομασία της Γενι−
κής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμμα−
τείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε 
αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτή−
των από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον 
Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλί−
ας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων». 

18. Την υπ’ αριθμ. 5221.1/14/2011/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας Σπυρίδωνα –Άδωνι Γεωρ−
γιάδη». 

19. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 29/Α).

20. Την υπ’ αριθμ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».

21. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (ΦΕΚ 1276/
Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περι−
εχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α)».

22. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/
B) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού 
Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής 
χρήσης».

23. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1/18613/27−8−2010 (ΦΕΚ 
1334/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών «Απλούστευση διαδικασιών για την πρό−
σβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την 
άσκησή της σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν. 3844/2010 
(ΦΕΚ 63/Α)».

24. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20−9−2010 (ΦΕΚ 
1561/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνω−
ση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) − Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση δι−
αδικασιών από τα Ε.Κ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/31−1−2011 (ΦΕΚ 261/Β) 
όμοια απόφαση. 

25. Την υπ’ αριθμ. 502932/30−9−1994 (ΦΕΚ 779/Β) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ «Διαδικασίες έκδο−
σης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας 
σε ναυλομεσιτικά γραφεία».

26. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ναυλομεσιτικά γραφεία είναι τουριστικές επιχειρήσεις 

υπό την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993, όπως 
ισχύει, οι οποίες αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγ−
γελματικών πλοίων αναψυχής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2743/1999, όπως ισχύει. 

Άρθρο 2
1. Τα ναυλομεσιτικά γραφεία μπορούν να χρησιμοποι−

ούν για τις συναλλαγές τους διακριτικό τίτλο, ο οποί−
ος υποβάλλεται προς έγκριση στον ΕΟΤ. Ο ΕΟΤ τηρεί 
μητρώο καταχώρισης των εγκεκριμένων διακριτικών 
τίτλων ναυλομεσιτικών γραφείων.

2. Ο ΕΟΤ δύναται να απορρίψει διακριτικό τίτλο ως 
ακατάλληλο ή ανάρμοστο, ή όταν προσομοιάζει με άλ−
λον ήδη εγκεκριμένο διακριτικό τίτλο σε βαθμό που 
μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Απαγορεύεται πλή−
ρως η συμπερίληψη του όρου «ΕΘΝΙΚΟΣ» σε διακριτικό 
τίτλο.

3. Η έγκριση και η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 
αυτού καταχώριση δημιουργούν υπέρ του κατόχου Ει−
δικού Σήματος Λειτουργίας ναυλομεσιτικού γραφείου 
δικαίωμα κυριότητας επί του τίτλου. Το δικαίωμα αυτό 
χάνεται μετά την πάροδο διετίας από τη διακοπή άσκη−
σης του επαγγέλματος από τον δικαιούχο.

4. Το δικαίωμα επί του τίτλου είναι μεταβιβαστό. Για 
τη μεταβίβαση της κυριότητας επί του τίτλου απαιτείται 
συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του αποκτώντος. Η 
συμφωνία είναι έγγραφη, ανακοινώνεται εντός μηνός 
από τη σύναψή της στον ΕΟΤ και καταχωρίζεται στο 
μητρώο της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 3
1. Για τη λειτουργία Ναυλομεσιτικού Γραφείου απαι−

τείται Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ), το οποίο είναι 
αορίστου διάρκειας και χορηγείται από την οικεία Πε−
ριφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Όπου στην κείμενη νο−
μοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας ναυλο−
μεσιτικού γραφείου νοείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας 
της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.
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2. Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. Ναυλομεσιτικού Γρα−
φείου, ο αιτών υποβάλλει στην οικεία Περιφερειακή 
Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ. τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

α. Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος με 
αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμ−
φωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ανα−
γράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού 
προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία 
ανήκει, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. 
Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο εγκεκριμένος διακριτι−
κός τίτλος εφόσον έχει ήδη εγκριθεί ή ο προς έγκριση 
διακριτικός τίτλος (προαιρετικά). Για τα νομικά πρό−
σωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση 
νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα 
που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία 
τους 

β. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκ−
δοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύ−
πτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της 
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφί−
ας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβα−
σης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων 
που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό 
αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή 
αρχή. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο το ανωτέρω 
δικαιολογητικό υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση 
νόμιμο εκπροσωπό του. 

γ. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών έκδοσης 
τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Το ανωτέρω 
δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδί−
δεται από ημεδαπή αρχή. 

Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κρά−
τους–μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν την 
έδρα τους σε άλλο κράτος−μέλος της Ε.Ε., υποβάλλουν 
ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους−μέλους με 
τα οποία βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω 
αδικήματα και η μη κήρυξη σε πτώχευση. Αν στη χώρα 
καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση 
εγγράφου ισοδύναμου προς το πιστοποιητικό μη κήρυ−
ξης σε πτώχευση ή το απόσπασμα ποινικού μητρώου, 
τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη 
βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, 
από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον 
ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβο−
λαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι 
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης 
βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση περί μη 
κήρυξης σε πτώχευση μπορεί επίσης να δοθεί ενώπιον 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Τα έγγραφα που 
εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό 
να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την 
ημερομηνία έκδοσής τους. 

δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή 
παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει πλήρη και ανεξάρτητη 
γραφειακή εγκατάσταση με εμβαδόν τουλάχιστον 20 
τ.μ.. Η συστέγαση ναυλομεσιτικών γραφείων με επι−
χειρήσεις οποιασδήποτε μορφής απαγορεύεται. Κατ’ 

εξαίρεση επιτρέπεται η συστέγαση των επιχειρήσεων 
αυτών με τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του 
Ν. 2160/1993, όπως ισχύει, και με ναυτικούς πράκτορες 
του π.δ. 229/1995 (ΦΕΚ 130/Α). Σε περίπτωση συστέγασης 
πρέπει να εξασφαλίζεται για καθεμία από τις συστεγα−
ζόμενες επιχειρήσεις πλήρης γραφειακή εγκατάσταση, 
όπως αυτή ορίζεται για κάθε μορφή επιχείρησης.

ε. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού τριακοσί−
ων ευρώ (300,00€) υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο 
κατατίθεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στον κωδικό 3741. 
Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του εν λόγω ποσού, 
μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον προϋπο−
λογισμό του ΕΟΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα−
ράγραφο 3α του άρθρου 32 του ν. 3498/2006. 

στ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 
ποσού εξήντα ευρώ (60,00€) το οποίο κατατίθεται στον 
λογαριασμό 040/546025−54 Εθνικής Τράπεζας Ελλά−
δας. 

ζ. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4 του νόμου αυτού. 

3. Τα δικαιολογητικά β), γ) και ζ) της παραπάνω πα−
ραγράφου 1, υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. 
κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής των δι−
καιολογητικών αυτών, το Ε.Σ.Λ. αφαιρείται με απόφαση 
του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του ΕΟΤ.

4. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναγρά−
φονται στο Ε.Σ.Λ. δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. 
και προσκομίζονται τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση 
δικαιολογητικά για την προσήκουσα τροποποίηση του 
Ε.Σ.Λ.. 

5. Το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε 
προθεσμία πενήντα ημερών (50) από την πλήρη υποβολή 
των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω. Για 
κάθε αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας 
χορηγείται βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία 
αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 14 του Ν. 3844/2010. Σε περίπτωση παρέλευσης 
άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το 
Ε.Σ.Λ. έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3−5−2010) και ο ενδιαφε−
ρόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την 
αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή. 

Άρθρο 4
Εγγυήσεις 

1. Η εγγυητική επιστολή της περίπτωσης (ζ) της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, 
ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €), εκδίδεται υπέρ Ε.Ο.Τ. 
από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε.. Στην εγγυ−
ητική επιστολή, η οποία έχει πενταετή διάρκεια, ανα−
φέρεται ότι η ισχύς της παρατείνεται αυτοδίκαια για 
ένα επιπλέον εξάμηνο μετά την ημερομηνία ανάκλησης 
του ΕΣΛ για οποιονδήποτε λόγο καθώς επίσης εάν πριν 
τη λήξη της ισχύος της, δεν κατατεθεί άλλη εγγυητική 
επιστολή πενταετούς ισχύος. 

2. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ε.Ο.Τ. 
με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ., προς 
κάλυψη τυχόν απαιτήσεων καταναλωτών που προέρ−
χονται από τις συναλλαγές τους με το ναυλομεσιτικό 
γραφείο.

3. Πριν την έκδοση της απόφασης κατάπτωσης της 
εγγυητικής επιστολής ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. 
του Ε.Ο.Τ καλεί την επιχείρηση εντός προθεσμίας όχι 
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μικρότερης του ενός (1) μηνός να τακτοποιήσει τις χρη−
ματικές απαιτήσεις που αναγγέλθηκαν σε βάρος της 
και αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία. Η ανωτέρω 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί για έναν (1) επιπλέον 
μήνα με απόφαση του Προϊσταμένου της Π.Υ.Τ. Αν πα−
ρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί, εκδίδεται 
η σχετική πράξη κατάπτωσης χωρίς άλλη ειδοποίηση 
του ενδιαφερόμενου. 

4. Η απόδοση στο δικαιούχο του προϊόντος της εγ−
γυητικής επιστολής που κατέπεσε υπέρ Ε.Ο.Τ. γίνεται 
με την υποβολή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Εάν 
οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός και το ποσό 
της εγγυητικής επιστολής δεν καλύπτει το σύνολο των 
απαιτήσεων, τούτο αποδίδεται συμμέτρως στους δι−
καιούχους.

5. Με την απόφαση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της 
εγγυητικής επιστολής η επιχείρηση καλείται από την 
οικεία Π.Υ.Τ. να την αντικαταστήσει στο ακέραιο μέσα 
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποί−
ηση της ανωτέρω απόφασης.

6. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της ανωτέρω 
παραγράφου 5, το Ε.Σ.Λ. αφαιρείται με απόφαση του 
Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ. Εφ’ όσον η επιχείρηση 
αποκαταστήσει στο ακέραιο το ποσό της εγγυητικής 
επιστολής μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την 
απόφαση αφαίρεσης, το Ε.Σ.Λ. επαναχορηγείται χωρίς 
άλλη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση ακολου−
θείται η διαδικασία έκδοσης νέου Ε.Σ.Λ..

Άρθρο 5
Υποκαταστήματα

1. Οι επιχειρήσεις ναυλομεσιτικών γραφείων δύνανται 
να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική επι−
κράτεια. 

2. Για τη λειτουργία υποκαταστήματος ναυλομεσιτικού 
γραφείου απαιτείται Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που χορη−
γείται από την κατά τόπο αρμόδια Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ.

3. Για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. υποκαταστήματος υποβάλ−
λονται στην αρμόδια Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. τα δικαιολογη−
τικά (α), (δ), (ε) και (στ) της παρ. 2 του άρθρου 3 της 
παρούσας.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Ναυλομεσιτών

Οι κάτοχοι Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Ναυλομεσι−
τικού Γραφείου υποχρεούνται:

α) να αναγράφουν στα πάσης φύσεως έντυπα που 
προορίζονται για τις συναλλαγές τους τον αριθμό του 
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ναυλομεσιτικού γραφείου 
που έχει χορηγηθεί από τον ΕΟΤ και τον διακριτικό 
τίτλο εφ’ όσον υπάρχει, άλλως το ονοματεπώνυμο ή 
την επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου αντί−
στοιχα

β) να αναρτούν το ΕΣΛ σε εμφανές σημείο του γρα−
φείου. 

γ) να συνάπτουν εγγράφως και εις τριπλούν ναυλο−
σύμφωνο εγκεκριμένου τύπου, όπως προβλέπεται από 
το άρθρο 4 του Ν. 2743/1999.

Άρθρο 7
Κυρώσεις 

1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας, 
εκτός των προβλεπομένων από άλλες διατάξεις κυρώ−
σεων, επιβάλλονται και οι ακόλουθες κυρώσεις: 

α) Πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πέντε χιλιάδες 
(5.000) Ευρώ.

β) Σε υποτροπή εντός δώδεκα (12) μηνών, επιβάλλεται 
διπλάσιο πρόστιμο του αρχικά επιβληθέντος. 

γ) Σε περίπτωση που σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών 
επιβληθεί τρεις φορές η κύρωση του χρηματικού προ−
στίμου, αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης για χρονικό 
διάστημα έως έξι (6) μηνών. Η προσωρινή αφαίρεση του 
Ε.Σ.Λ., εκτελείται σε διάστημα δυο (2) μηνών από την 
έκδοση της απόφασης περί επιβολής της κύρωσης. 

δ) Σε περίπτωση που σε διάστημα δυο (2) ετών επι−
βληθεί δυο φορές η κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης 
του Ε.Σ.Λ., το Ε.Σ.Λ. αφαιρείται οριστικά. 

2. α) Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται 
με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του 
ΕΟΤ, μετά από κλήση του ενδιαφερομένου για παροχή 
εξηγήσεων σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 4 του 
ν. 2160/93.

β) Τα χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου 
της οικείας Π.Υ.Τ. του ΕΟΤ, βεβαιώνονται στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και 
εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως κάθε 
φορά ισχύουν. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των 
εισπραττομένων προστίμων μεταφέρεται από το Ελλη−
νικό Δημόσιο στον προϋπολογισμό του ΕΟΤ.

 γ) Κατά των παραπάνω αποφάσεων επιτρέπεται προ−
σφυγή ενώπιον της επιτροπής της περίπτωσης δ της 
παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως 
ισχύει.

Άρθρο 8 
Η διαδικασία χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε Ναυλομεσιτικά Γρα−

φεία μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενι−
αία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Για τη διεκπεραίωση 
της διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται ειδικό έντυπο 
αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 
που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής. 

Άρθρο 9 
Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας των ναυλομεσιτικών 

γραφείων που έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση της 
απόφασης αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν και ανανε−
ώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της 
απόφασης αυτής. Η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι τη 
λήξη της και ανανεώνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
απόφασης αυτής. 

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταρ−
γείται η υπ’ αριθμ. 502932/30.9.1994 (ΦΕΚ 779/Β) απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, η υπ’ αριθμ. 531353/Ειδ.
Αριθμ.129/2−6.7.1977 «Περί προσόντων προς αναγνώρισιν 
ναυλομεσίτου επαγγελματικών τουριστικών πλοίων και 
πλοιαρίων και όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λει−
τουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων» κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Εμπορικής Ναυτιλίας 
(ΦΕΚ 637/Β) και η τροποποιητική της υπ’ αριθμ. 517157/
ειδ. Αρ. 192/10−6−90(ΦΕΚ 447/Β) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας 
και Τουρισμού. 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής το Παράρτημα Ι. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ



202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(5)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέ−

κνου αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
ΤΣΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΝΤΟΥΑΡΤ.

  Με την Φ.1355/2011/0005884/13−01−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες δι−
ατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετανα−
στών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α΄), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010, γίνεται απο−
δεκτή η από 14−12−2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου 

ΤΣΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05−08−1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής της μητέρας του στην 
Ελλάδα από 05/01/2005.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΚΟΥ (CIKU) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUARD)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΚΟΥ (CIKU) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (LUMTURI).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής

ΧΡΙΣΤΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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 μορφή 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. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02000191301120016*
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