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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607)
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
και Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019
σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων.

2

Τροποποίηση της 3122.1/4668/01/09-07-2013
υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην
Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «TMS OFFSHORE
SERVICES LTD.» που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ».

3

Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την 2212.2-1/5305/79243/2019/
01-11-2019 υπουργική απόφαση, σχετικά με την
εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «MESEFFA SHIPPING LIMITED» με έδρα στα νησιά Μάρσαλ.

4

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «MEDITERRANEAN
MANAGEMENT GROUP LTD.» που εδρεύει στη Λιβερία.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ22/οικ. 1989
(1)
Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607)
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και
Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/2016) «Δημόσιες Συμ-

Αρ. Φύλλου 1437

βάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα
της παρ. 8, του άρθρου 54, αυτού.
2. Το π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α’/20-2-2001) για την «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα
των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των
πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/
ΕΚ και 98/48/ΕΚ».
3. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/7-8-2019) «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης».
4. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογή.,
5. Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2014) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015) Ανασύσταση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
8. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/4-11-2016) «Μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων».
9. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/12-10-2017) για τον
«Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και ειδικότερα του άρθρο 43 περί διαρθρώσεων
και αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ποιότητας και Τυποποίησης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών.
11. Της Δ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΕΚ 746/Β’/30-11-1990)
απόφασης Υπουργού Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
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12. Του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
13. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Έχοντας υπόψη:
1. Την ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β’/
30-7-2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).
2. Τις ΔΙΠΑΔ/οικ./469/23-9-2013 (ΦΕΚ 2542/Β’/
10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ 2828/Β’/
21-10-2014) και ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ 3068/Β’/
14-11-2014) αποφάσεις Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις οποίες ανεστάλη η υποχρεωτική
εφαρμογή εννέα (9) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΕΤΕΠ), λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησής τους.
3. Την ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524/Β’/16-08-2016)
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής
πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)".
4. Τη ΣΑΕ 571 που περιλαμβάνεται το ενάριθμο έργο
2014ΣΕ57100007.
5. Την από 29-11-2016 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ΕΣΥΠΕΛΟΤ (AΔAM:16SYMV005489517, ΑΔΑ: ΩΖΑΠ4653OΞ8ΡΙ).
6. Τις παρατηρήσεις των Κρατών Μελών και της Επιτροπής επί των σχεδίων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τη διαδικασία γνωστοποίησης που προβλέπεται από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535.
7. Την έκφραση τεχνικής γνώμης (πράξη 9η της συνεδρίασης 43/19-12-2017) του Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων - Τμήμα Κατασκευών.
8. Τη Γ10/2019 (άρθρου 2, παρ. 2 περ. γ (γγ) του ν.
4013/2011) σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, και ειδικότερα τα οριζόμενα στο σημείο VI.B.3).
Και επειδή:
1. Η επικαιροποίηση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΧΧΧΧ:2009,
αποτελεί άμεση προτεραιότητα, λόγω της εν τω μεταξύ
εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης στον τομέα
κυρίως των υλικών και των ευρωπαϊκών προτύπων.
2. Η χώρα υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της 1ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ - TOOLKIT I
(OECD Competition Assessment Reviews, Greece/Sector:
Building Materials, σελ. 328, No 12-15).
3. Τα κείμενα των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστούν σημαντική ποιοτική αναβάθμιση
των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών
ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβάσεις
κατασκευής έργων.
4. Με τα εν λόγω κείμενα εξασφαλίζεται η εναρμόνιση
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των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Διεθνή
και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε
ισχύ, και διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας
Ευρωπαϊκής Αγοράς και στον τομέα των Δομικών Έργων.
5. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ολοκλήρωσε το έργο της επεξεργασίας των 70 Τεχνικών
Προδιαγραφών, της Δημόσιας και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
κρίσης των κειμένων αυτών και, μετά από γνωμοδότηση
της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ ΤΕ99, προώθησε την έκδοση των κειμένων αυτών, ως Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της από 29-11-2016 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ) ο ΕΛΟΤ
παραχωρεί στο Υπ.Υ.ΜΕ. το δικαίωμα της ελεύθερης
χρήσης των κειμένων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την εφαρμογή τους στην κατασκευή των
τεχνικών έργων στη χώρα, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση της παραγράφου 5 της αριθ. πρωτ.
Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ως
ακολούθως:
«5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
01/09/2020».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/4668/18713/2020
(2)
Τροποποίηση της 3122.1/4668/01/09-07-2013
υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην
Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «TMS OFFSHORE
SERVICES LTD.» που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α’/17-4-1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α’/22-4-1975)
και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α’/
31-8-1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α’/
25-7-1997),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/
27-12-2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α’/
4-3-2009),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α’/
29-4-2013),
η. του Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27-05-2016),
θ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/7-8-2019),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α’/
12-12-2019),

Τεύχος B’ 1437/16.04.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ια. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ
149/Α’/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 “Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών” (Α' 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α’/10-8-2012),
ιβ. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...»,
ιγ. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08-7-2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ιδ. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/09-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιε. της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β’/
20-12-2013) απόφασης των Υπουργών ΟικονομικώνΑνάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και
Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ
919/Β’/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ
919/Β’/14-12-1994) αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιστ. της 3122.1/4668/01/09-07-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1764/Β’/22-7-2013 και 2533/Β’/17-8-2016).
2. Το με κωδικό αριθμό 321170988950 0331 0021
e Παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Την από 10 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση της εταιρείας
«TMS OFFSHORE SERVICES LTD.» για τροποποίηση της
απόφασης εγκατάστασης ως προς τον αριθμό των εγκατεστημένων γραφείων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε την 3122.1/4668/01/09-07-2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 1764/
Β’/22-7-2013), όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 2533/Β’/
17-8-2016), ως ακολούθως:
(Α) Ως προς τον αριθμό των εγκατεστημένων στην
Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας
«TMS OFFSHORE SERVICES LTD.» που εδρεύει στα νησιά
ΜΑΡΣΑΛ από δύο (02) σε ένα (01). Όπου στην παραπάνω υπουργική απόφαση αναφέρεται ο όρος «δύο (02)
γραφεία ή υποκαταστήματα» αντικαθίσταται με τον όρο
«γραφείο ή υποκατάστημα».
(Β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
2, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η εταιρεία «TMS OFFSHORE SERVICES LTD.» που
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε
δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, να
καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), Τραπεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού
ή εξωτερικού ποσού 10.000 δολαρίων ΗΠΑ.»
(Γ) Το εδάφιο β’ και οι περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 2β του άρθρου 2, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας)
των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά
το παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών
της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των
50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:
ι) Το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε
ευρώ που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν
έτος.
ιι) Τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα,
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου
των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
ιιι) Τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί μετά αντίστοιχα
παραστατικά».
2. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταθέσει στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική
Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) νέα εγγυητική επιστολή προς αντικατάσταση της προηγούμενης ή τροποποιητική πράξη
αυτής, στο κείμενο της οποίας θα αναφέρεται η αρχική
εγκριτική απόφαση εγκατάστασης με τις μετέπειτα αποφάσεις τροποποίησής της, συμπεριλαμβανομένης της
παρούσας απόφασης.
3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 3122.1/4668/01/
09-07-2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 1764/Β’/22-7-2013) όπως έχει τροποποιηθεί
(ΦΕΚ 2533/Β’/17-8-2016).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5305/18707/2020
(3)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την 2212.2-1/5305/79243/2019/
01-11-2019 υπουργική απόφαση, σχετικά με την
εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «MESEFFA SHIPPING LIMITED» με έδρα στα
νησιά Μάρσαλ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α’/17-4-1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α’/22-4-1975)
και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α’/
31-8-1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α’/
25-7-1997),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/
27-12-2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α’/
4-3-2009),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α’/
29-4-2013),
η. του Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27-5-2016),
θ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/7-8-2019)
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α’/
12-12-2019),
ια. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ
149/Α’/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 “Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών” (Α' 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α’/10-8-2012),
ιβ. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής...»,
ιγ. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/8-7-2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ιδ. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
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ιε. της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β’/
20-12-2013) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β’/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β’/14-12-1994) αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιστ. της 2212.2-1/5305/79243/2019/01-11-2019
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4138/Β’/12-11-2019).
2. Το 15400-10/02/2020 ΔΚΕ: 33/5305 έγγραφο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/ Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού/Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών), από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία «MESEFFA
SHIPPING LIMITED» δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα την
εγγυητική επιστολή που προβλέπεται από την 2212.21/5305/79243/2019/01-11-2019 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4138/Β/12-11-2019), αποφασίζουμε:
Την διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που χορηγήθηκε με την 2212.2-1/5305/79243/2019/01-11-2019
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 4138/Β’/12-11-2019), σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978,
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, ν. 4646/2019,
σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της
εταιρείας «MESEFFA SHIPPING LIMITED» με έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ, διότι η εταιρεία δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα
την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρ. 1
του άρθρου 2 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Η άδεια που χορηγήθηκε με την απόφαση αυτή
παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε ποτέ,
όπως ρητά αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 3 αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5296/18730/2020
(4)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «MEDITERRANEAN
MANAGEMENT GROUP LTD.» που εδρεύει στη
Λιβερία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α’/17-4-1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α’/22-4-1975)
και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α’/
31-8-1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α’/
25-7-1997),
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ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/
27-12-2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α’/
4-3-2009).
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α’/
29-4-2013).
η. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27-5-2016),
θ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/7-8-2019),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α’/
12-12-2019),
ια. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ
149/Α’/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 “Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών” (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α’/10-8-2012),
ιβ. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής…»,
ιγ. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08-7-2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ιδ. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/09-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιε. της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β’/
20-12-2013) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και
Αιγαίου και των 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β’/
14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β’/
14-12-1994) αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Το με κωδικό αριθμό 320438232950 0330 0041
e Παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Την από 13 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση της εταιρείας
«MEDITERRANEAN MANAGEMENT GROUP LTD.», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
ή υποκαταστήματος της εταιρείας «MEDITERRANEAN
MANAGEMENT GROUP LTD.» που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ
και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 όπως ισχύει, με σκοπό όπως, εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό 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 εμπορι-
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κά 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 υποκατάστημα 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 επιχειρήσεων 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 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 πληρώματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζημιώσεων 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 ατυχήματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής 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 εκτελούνται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβασμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομένων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαριασμών 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 Ελληνικών λιμανιών.
(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς
επίσης και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια
ανταλλακτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου και θαλαμηπόλου.
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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 Τράπεζες 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 αποτελεσμάτων 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 συμβάσεις 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 λογαριασμό ξένων
Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται οι σχετικές με
την φορολογία των πλοίων διατάξεις, καθώς και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων 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 λιμάνια
καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που
δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «MEDITERRANEAN MANAGEMENT GROUP
LTD.» που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ είναι υποχρεωμένη μέσα
σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής
να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού
ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 όπως ισχύει, 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 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Δ/νση του Γραφείου ή
Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο των
εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος και
την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και ελληνικού
προσωπικού που απασχολείται σ΄ αυτό και το ποσό που
εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.
Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς
και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:
ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος.
ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα,
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου
των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα
παραστατικά.
γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.
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δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κάθε
μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου
από της συντελέσεώς της.
ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς της
ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφορά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παραπάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ
εφόσον:
α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι-
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στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω
τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του
Γραφείου ή Υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την
απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
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
των εδαφίων 4, 5 και 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 31 του ν. 4150/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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