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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.    3122.1/4223/11/24600 (1)
Ανάκληση της αριθ. 3122.1/4223/7/24600/4−9−2009 κοινής 

υπουργικής απόφασης, σχετικά με την εγκατάστα−
ση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας BRAVEN 
TANKERS MANAGEMENT LTD που εδρεύει στα νη−
σιά ΜΑΡΣΑΛ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ − Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του A.N 378/68(ΦΕΚ 82 Α΄/68), του 

άρθρου 25 του Ν.27/75 (ΦΕΚ 77 Α΄/75) και ιδίως την 
παράγραφο 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 

του Ν. 2234/94 (ΦΕΚ 142 Α΄ 31.8.94) τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 25 του Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154Α/97) και την παρ. 
11 του άρθρου 11 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α/01) και με 
το άρθρο 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40 Α΄/4−3−2009).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3427/05 (ΦΕΚ 
312 Α΄/05).

γ. Την αριθ.1246.3/4/94/1−12−94(ΦΕΚ 919 Β/14−12−94) 
όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 3122.3/18−5−2005 (ΦΕΚ 
704/Β΄/25−5−05) τις 1246.3/5/94/1−12−94, 1246.3/6/94/1−12−94 
(ΦΕΚ 919 Β/14−12−94) κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/05).

ε. Τις διατάξεις των Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170Α΄/28−9−2010) 
«περί συστάσεως Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», του 
Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ 214Α΄/20−12−2010) «περί ανακατανομής 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και του Π.Δ. 65/2011 
(ΦΕΚ 147Α΄/24−6−2011) περί συγχώνευσης των Υπουργεί−
ων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

στ. Την αριθμ. 2667/8−7−2011 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (ΦΕΚ 1603/Β/11−7−2011).

ζ. Την αριθ. 3122.1/4223/7/24600/4−9−2009 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ 1937/Β/8−9−2009).

η. Την από 01 Σεπτεμβρίου 2011 αίτηση της εταιρείας 
BRAVEN TANKERS MANAGEMENT LTD με την οποία 
ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του 
γραφείου της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθ. 3122.1/4223/7/24600/4−9−2009 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής (ΦΕΚ 1937/Β/8−9−2009) σχετικά με την εγκατά−
σταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των ΑΝ 
378/68 και Ν. 27/75, 814/78, 2234/94, 3752/09 γραφείου 
της εταιρείας BRAVEN TANKERS MANAGEMENT LTD 
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
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2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με το 
άρθρο 23 του Ν. 1360/83, να εκπληρώσει τις κάθε είδους 
υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες από 
την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    Αριθμ. 3122.1/4534/24853 (2)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστήμα−

τος της εταιρείας NITRO SHIPPING S.A. που εδρεύει 
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ − Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του A.N. 378/68 (ΦΕΚ 82 Α΄/68), του 

άρθρου 25 του Ν.27/75 (ΦΕΚ 77 Α΄/75) και ιδίως την 
παράγραφο 1 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/94 (ΦΕΚ 142 Α΄ 31.8.94) τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 25 του Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154Α/97) και την παρ. 
11 του άρθρου 11 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α/01) και με 
το άρθρο 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40 Α΄/4−3−2009).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3427/05 (ΦΕΚ 
312 Α΄/05).

γ. Την αριθ.1246.3/4/94/1−12−94(ΦΕΚ 919 Β/14−12−94) 
όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 3122.3/18−5−2005 (ΦΕΚ 
704/Β΄/25−5−05) τις 1246.3/5/94/1−12−94, 1246.3/6/94/1−12−94 
(ΦΕΚ 919 Β/14−12−94) κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/05).

ε. Την από 09 Σεπτεμβρίου 2011 αίτηση της εταιρείας 
NITRO SHIPPING S.A.

στ. Το αριθ. 90164055/8−9−2011 παράβολο Δ.Ο.Υ. Γ΄ 
ΠΕΙΡΑΙΑ. 

ζ. Τις διατάξεις των Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170Α΄/28−9−2010) 
«περί συστάσεως Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», του 
Π.Δ 127/2010 (ΦΕΚ 214Α΄/20−12−2010) «περί ανακατανομής 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και του Π.Δ. 65/2011( 
ΦΕΚ 147Α΄/24−6−2011) περί συγχώνευσης των Υπουργείων 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα−
λασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

η. Την αριθμ. 2667/8−7−2011 Κοινή Απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (ΦΕΚ 1603/Β/11−7−2011), 
απόφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί−
ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας NITRO SHIPPING 

S.A. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή 
της στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/75 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2234/94 και τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3752/09, του άρθρου 
34 του Ν. 3427/05 (ΦΕΚ 312 Α΄/05) με το σκοπό όπως 
εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχο−
λείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, 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. 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 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 NITRO SHIPPING S.A. που εδρεύει στα 
νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες 
από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να κατα−
θέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τρα−
πεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
του εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 
10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του Α.Ν. 378/68 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του Α.Ν. 378/68 και του άρθρου 25 του 
Ν. 27/75 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 
2234/94 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3752/09, 
του άρθρου 34 του Ν. 3427/05 (ΦΕΚ 312 Α΄/05) 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 Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης 
− Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος).
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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 συ−
νάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, 
ή και σε Ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, 
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε 
Ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Διεύθυν−
ση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης − Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση 
Φορολογίας Εισοδήματος) 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 
καθώς και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το 
παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών 
της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυ−
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 
50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με την οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετα−
τράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε 
ευρώ που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν 
έτος.

ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύ−
σεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην 
Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του 
ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη−
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, 
της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, 
καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην 
Ελλάδα στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης − Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι−
κονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) 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 με κοι−
νοποίηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης − Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη κάθε μεταβολή σχετικά με την 
πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπι−
κού 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 
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 Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης 
− Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) μέσα στην παρα−
πάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλά−
δα του Γραφείου ή Υποκαταστήματός 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 (Τεύχος Β) και για 5 έτη, 
μετά την παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2234/94. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    Αριθμ. 3122.1/4429/4/24743 (3)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που χορη−

γήθηκε με την αριθ. 3122.1/4429/24743/ 27−08−2010 
κοινή υπουργική απόφαση, σχετικά με την εγκατά−
σταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας DIOMIS 
SHIPPING CORP. που εδρεύει στο ΜΠΕΛΙΖ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ − Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του A.N 378/68(ΦΕΚ 82 Α΄/68), του 

άρθρου 25 του Ν.27/75 (ΦΕΚ 77 Α΄ /75) και ιδίως την 
παράγραφο 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/94 (ΦΕΚ 142 Α΄ 31. 8. 94) τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 25 του Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154/Α/97) και την παρ. 
11 του άρθρου 11 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α/01) και με 
το άρθρο 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40 Α΄/4−3−2009).
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β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3427/05 (ΦΕΚ 
312 Α΄/05).

γ. Την αριθ.1246.3/4/94/1−12−94 (ΦΕΚ 919 Β/14−12−94) 
όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 3122.3/18−5−2005 (ΦΕΚ 
704/Β΄/25−5−05) τις 1246.3/5/94/1−12−94, 1246.3/6/94/1−12−94 
(ΦΕΚ 919 Β/14−12−94) κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/05).

ε. Τις διατάξεις των Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170Α΄/28−9−2010) 
«περί συστάσεως Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», του 
Π.Δ 127/2010 (ΦΕΚ 214Α΄/20−12−2010) «περί ανακατανομής 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και του Π.Δ. 65/2011 
(ΦΕΚ 147Α΄/24−6−2011) περί συγχώνευσης των Υπουργεί−
ων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

στ. Την αριθμ. 2667/8−7−2011 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (ΦΕΚ 1603/Β/11−7−2011).

ζ. Την αριθ. την 3122.1/4429/24743/27−08−2010 (ΦΕΚ 
1489/Β/6−9−2010) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του 
Πολίτη.

η. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 3122.1/4429/11/18−2−2011 και 3122.1/ 
4429/3/17−3−2011 έγγραφα ΥΘΥΝΑΛ/ΔΝΠΑ−2ο.

θ. Την από 16 Σεπτεμβρίου 2011 επιστολή της εταιρείας 
DIOMIS SHIPPING CORP., με την οποία μας γνωστοποί−
ησε ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών του γραφείου 
της εταιρείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:

1. Τη διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που 
χορηγήθηκε με την αριθ. 3122.1/4429/24743/27−8−2010 
(ΦΕΚ 1489/Β/6−9−2010) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προ−
στασίας του Πολίτη σχετικά με την εγκατάσταση στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των ΑΝ 378/68 και 
Ν.27/75, 814/78, 2234/94, 3752/09 γραφείου της εταιρείας 
DIOMIS SHIPPING CORP. που εδρεύει στο ΜΠΕΛΙΖ. Η 
άδεια που χορηγήθηκε με την απόφαση αυτή παύει να 
ισχύει και θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε ποτέ, όπως 
ρητά αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 3 αυτής.

2. Οι υπό στοιχείο (η) οχλήσεις μας περί μη κατάθεσης 
από την εταιρεία DIOMIS SHIPPING CORP.των ετησίων 
στοιχείων δραστηριότητας για το έτος 2010 θα πρέπει 
να θεωρηθούν ως μη γενόμενες δεδομένου ότι πιθανο−
λογήθηκε η προσκόμιση των στοιχείων εγκατάστασης 
γραφείου της στην Ελλάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

    Αριθ. 3122.1/4533/24855 (4)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή−

ματος της εταιρείας SEALINK NAVIGATION LTD που 
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ − Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του A.N 378/68(ΦΕΚ 82 Α΄/68), του 

άρθρου 25 του Ν.27/75 (ΦΕΚ 77 Α΄/75) και ιδίως την 
παράγραφο 1 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/94 (ΦΕΚ 142 Α΄ 31.8.94) τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 25 του Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154Α/97) και την παρ. 
11 του άρθρου 11 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α/01) και με 
το άρθρο 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40 Α΄/4−3−2009).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3427/05 (ΦΕΚ 
312 Α΄/05).

γ. Την αριθ.1246.3/4/94/1−12−94(ΦΕΚ 919 Β/14−12−94) 
όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 3122.3/18−5−2005 (ΦΕΚ 
704/Β΄/25−5−05) τις 1246.3/5/94/1−12−94, 1246.3/6/94/1−12−94 
(ΦΕΚ 919 Β/14−12−94) κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/05).

ε. Την από 08 Σεπτεμβρίου 2011 αίτηση της εταιρείας 
SEALINK NAVIGATION LTD. 

στ. Το αριθ. 90286839/7−9−2011 παράβολο Δ.Ο.Υ. Α΄ 
ΠΕΙΡΑΙΑ. 

ζ. Τις διατάξεις των Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170Α΄/28−9−2010) 
«περί συστάσεως Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», του 
Π.Δ 127/2010 (ΦΕΚ 214Α΄/20−12−2010) «περί ανακατανομής 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και του Π.Δ. 65/2011 
(ΦΕΚ 147Α΄/24−6−2011) περί συγχώνευσης των Υπουργεί−
ων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

η. Την αριθμ. 2667/8−7−2011 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (ΦΕΚ 1603/Β/11−7−2011), 
αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας SEALINK 
NAVIGATION LTD που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ 
και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 
του Ν.27/75 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν.2234/94 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν.3752/09, του άρθρου 34 του Ν. 3427/05 (ΦΕΚ 312 Α΄/05) 
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 
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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 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 
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.λ.π. 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 
αρωγές 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 SEALINK NAVIGATION LTD που εδρεύει 
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο 
μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να 
καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) 
Τραπεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά−
πεζας 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 ΑΝ 378/68 σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων του Α.Ν 378/68 και του άρθρου 25 του Ν. 27/75 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2234/94 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3752/09, του 
άρθρου 34 του Ν. 3427/05 (ΦΕΚ 312 Α΄/05) 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 Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης 
− Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος).

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 συ−
νάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, 
ή και σε Ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, 
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε 
Ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Διεύθυν−
ση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης − Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση 
Φορολογίας Εισοδήματος) 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 
καθώς και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το 
παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών 
της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυ−
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 
50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με την οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετα−
τράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε 
ευρώ που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν 
έτος.

ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύ−
σεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην 
Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του 
ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη−
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, 
της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, 
καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην 
Ελλάδα στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης − Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι−
κονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) 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 με κοι−
νοποίηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−

τητας και Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης − Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη κάθε μεταβολή σχετικά με την 
πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπι−
κού 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 
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 Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης 
− Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) μέσα στην παρα−
πάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλά−
δα του Γραφείου ή Υποκαταστήματός 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 Κυβέρνησης (Τεύχος Β) και για 5 έτη, 
μετά την παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2234/94. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    Αριθμ. 176579 (5)
Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης Κανονισμού 

Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)−Ν.Π.Ι.Δ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), «Σύστημα προστασί−
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ας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και 
ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 16.

β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134), «Οργάνωση και λει−
τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66), «Καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεκτικών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικο−
νομικών».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».

στ) Του Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄ 145), «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

2. Την αριθμ. Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) απόφαση του 
Πρωθυπουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Ανα−
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη 
και Παντελή Οικονόμου».

3. Τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από 
τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.
Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.», που εγκρίθηκε με την αριθμ. 157502/27−7−
2011 (ΦΕΚ Β΄ 1668) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Την αριθμ. 101/1−9−2011 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)−Ν.Π.Ι.Δ..

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ., ύψους 300.000,00 Ευρώ, 
που για το έτος 2011 θα καλυφθεί από τον Κ.Λ. 60.00.110 
και για τα επόμενα έτη θα υπάρξει πρόβλεψη στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

6. Την αριθμ.13815/11−11−2011 βεβαίωση της αρμόδιας 
οικονομικής υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. περί δέσμευσης της 
σχετικής πίστωσης, αποφασίζουμε:

Ι. Εγκρίνουμε την τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον 
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
– Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε με την αριθμ. 157502/27−7−2011 
απόφασή μας, ως εξής:

Άρθρο μόνο

1. Στο άρθρο 6 παράγραφο Β «Χρονικοί περιορισμοί» 
σημείο 15 του Πίνακα, στην καλλιέργεια σύκα καθορίζε−
ται ημερομηνία λήξης κάλυψης η 30 Σεπτεμβρίου.

2. Στο άρθρο 6 παράγραφο Β «Χρονικοί περιορισμοί» 
σημείο 16 του Πίνακα, στην καλλιέργεια ακτινίδια καθο−
ρίζεται ημερομηνία λήξης κάλυψης η 20 Νοεμβρίου.

3. Στην περίπτωση 1 της παραγράφου Δ “Ειδικές δι−
αδικασίες ασφαλιστικής κάλυψης ζημιών” του άρθρου 
6, η φράση του έβδομου στίχου “…Κεντρικής Υπηρεσί−
ας…” αντικαθίσταται από τη φράση “…Κεντρικής Διοί−
κησης…”.

4. Στο άρθρο 13 η λέξη του τέταρτου στίχου “Καλοπι−
στικών” αντικαθίσταται από τη λέξη “Καλλωπιστικών”.

5. Στο άρθρο 13 η φράση του δωδέκατου και δέκατου 
τρίτου στίχου “…και εισηγούνται για την έκδοση σχετι−

κής απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.” αντικαθίσταται από 
τη φράση “…και εισηγούνται αρμοδίως για την έκδοση 
σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.”.

6. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 17, 
η λέξη του τέταρτου στίχου “πρεμνών” αντικαθίσταται 
από τη λέξη “πρέμνων”.

7. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 18, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πόρισμα αυτό δεσμεύει τόσο τον ΕΛ.Γ.Α. όσο και 
τους ασφαλισμένους και είναι οριστικό και τελεσίδι−
κο».

8. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 
γ της παραγράφου 2 του άρθρου 18, ενοποιούνται σε 
ένα εδάφιο και αντικαθίσταται από εδάφιο που έχει 
ως εξής:

«Ειδικότερα σε περιπτώσεις καλλιεργειών για τις 
οποίες υπάρχουν στοιχεία παραγωγής και εμπορίας 
(δηλώσεις ΟΣΔΕ, στοιχεία παραδόσεων σε ΟΠΕΚΕΠΕ, 
ΕΒΖ, κ.λπ., επιστροφές ΦΠΑ κ.λπ.) σε ατομικό επίπεδο, να 
γίνεται αποτίμηση της ζημιάς από τρεις (3) τουλάχιστον 
γεωπόνους εκτιμητές που θα ορίζονται με απόφαση του 
Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. και οι οποίοι θα επεξεργάζονται 
τα στοιχεία αυτά και θα συντάσσουν πορίσματα».

9. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 18, αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα πορίσματα αυτά δεσμεύουν τόσο τον ΕΛ.Γ.Α. όσο 
και τους ασφαλισμένους και είναι οριστικά και τελε−
σίδικα».

10. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 19 η φράση του δεύτερου και τρίτου στίχου “… ο 
ΕΛ.Γ.Α….”, αντικαθίσταται από τη φράση “… ο ίδιος ή ο 
ΕΛ.Γ.Α….”.

11. Στις παραγράφους 5, 7 και 8 του άρθρου 19 η φράση 
“…Κεντρικής Υπηρεσίας…”, αντικαθίσταται από τη φράση 
“…Κεντρικής Διοίκησης…”.

12. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 
του άρθρου 21, διαγράφεται η τελεία (.) και προστίθεται 
η λέξη “ΕΛ.Γ.Α..”

13. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 η φράση του 
έκτου στίχου “…να τις δώσει…”, αντικαθίσταται από τη 
φράση “…να τη δώσει…”.

14. Η παράγραφος του άρθρου 27 αριθμείται σε πα−
ράγραφο 1 και προστίθεται στο ίδιο άρθρο νέα παρά−
γραφος 2, που έχει ως εξής:

«2. Σε όσους απασχολούνται στο αναφερόμενο στην 
παράγραφο 1 έργο, οι οποίοι διαθέτουν το ιδιόκτητο 
μεταφορικό μέσο τους για τις μετακινήσεις τους σε 
εκτέλεση υπηρεσίας, καταβάλλεται αποζημίωση, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται με αποφάσεις του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., και δεν μπορεί να 
υπερβεί τα 0,10 €/χλμ.»

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 157502/27−7−2011 από−
φασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 176578 (6)
Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονι−

σμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον Οργα−
νισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)−
Ν.Π.Ι.Δ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), «Σύστημα προστασί−

ας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και 
ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 16.

β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134), «Οργάνωση και λει−
τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66), «Καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικο−
νομικών».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».

στ) Του Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄ 145), «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

2. Την αριθμ. Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) απόφαση του 
Πρωθυπουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Ανα−
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη 
και Παντελή Οικονόμου».

3. Τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από 
τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.
Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε με την αριθμ. 157501/27.7.2011 
(ΦΕΚ Β΄ 1669) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι−
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Την αριθμ. 102/1−9−2011 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)−Ν.Π.Ι.Δ..

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προ−

ϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ., ύψους 100.000,00 Ευρώ, 
που για το έτος 2011 θα καλυφθεί από τον Κ.Λ. 60.00.110 
και για τα επόμενα έτη θα υπάρξει πρόβλεψη στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς. 

6. Την αριθμ. 13825/11−11−2011 βεβαίωση της αρμόδιας 
οικονομικής υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. περί δέσμευσης της 
σχετικής πίστωσης, αποφασίζουμε:

Ι. Εγκρίνουμε την τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον Ορ−
γανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − 
Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε με την αριθμ. 157501/27−7−2011 
απόφασή μας, ως εξής:

Άρθρο μόνο

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α 
της παραγράφου 2 του άρθρου 19 προστίθεται “τύπος” 
και “φράση”, που έχουν ως εξής: 

«ποσό αποζημίωσης = αριθμός ζημιωθέντων ζώων 
αυτοτελούς εκτροφής x τιμή μονάδος x συντελεστής 
αποζημίωσης − υπολειμματική αξία

β. για τα λοιπά είδη ζώων το ποσό αποζημίωσης υπο−
λογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:».

2. Η παράγραφος του άρθρου 23 αριθμείται σε παρά−
γραφο 1 και προστίθεται στο ίδιο άρθρο παράγραφος 
2, που έχει ως εξής:

«2. Σε όσους απασχολούνται στο αναφερόμενο στην 
παράγραφο 1 έργο, οι οποίοι διαθέτουν το ιδιόκτητο 
μεταφορικό μέσο τους για τις μετακινήσεις τους σε 
εκτέλεση υπηρεσίας, καταβάλλεται αποζημίωση, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται με αποφάσεις του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., και δεν μπορεί να 
υπερβεί τα 0,10 €/χλμ».

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 157501/27−7−2011 από−
φασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ  
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