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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 205 (1)
  Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθαριό−

τητα της Υ.Δ.Ε στο Νομό Λακωνίας έτους 2014.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/1953 

«Περί Τροποποιήσεως των περί καθαρισμού των δημο−
σίων καταστημάτων διατάξεων » (ΦΕΚ Α΄/59).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ−

μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και 
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/125).

3. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25−5−2012 (ΦΕΚ 
Β΄/1741) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή παγί−
ων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων 
Δημοσίων Υπηρεσιών».

4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) σχετικά «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ 2062200/6414/004/1−9−1997 (ΦΕΚ Β΄/858) 
απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί μεταβίβασης αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Προϊσταμέ−
νους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γ.Λ.Κ. και της 
εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού», στο 
Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και σε Προϊστάμενους Δ/
νσεως και Τμήματος του ΓΛΚ, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ 1121103/2068/0006Β/1998 (ΦΕΚ Β΄/1175) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών. 

6. Την αριθμ 2061120/26−8−97 (ΦΕΚ Β΄/754) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός κυρίων Διατα−
κτών».

7. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π.Υ της Υπηρεσί−
ας μας για το έτος 2014 ποσού 2.400,00 € στον Ειδικό 
Φορέα 9034/235 ΚΑΕ 1232 με ποσοστό διάθεσης 90% 
(2.160,00 €) για κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.

8. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:

Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος έτους 2014 του κατ’ απο−
κοπή χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Υ.Δ.Ε 
Νομού Λακωνίας, ΕΦ 90−34/235 και ΚΑΕ 1232, στο ποσό 
των 200,00 ευρώ. Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής με α/α 4558 η δέσμευση πίστω−
σης ποσού 2.160,00 ευρώ για την καταβολή του ανωτέρω 
χορηγήματος, έως και Οκτώβριο 2014 σύμφωνα με το 
υπάρχων ποσοστό διάθεσης του 90%.

Η παραπάνω δαπάνη, ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσί−
ων τριάντα ευρώ (2.160,00 €), καταβάλλεται τμηματικά 
με χρηματικά εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση 
αριθμ. 2/5091/0026/25−5−2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25−5−2012) του 
Υπουργού Οικονομικών.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σπάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Η Προϊσταμένη
ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΘΗΒΑΙΟΥ

F
    Αριθμ. 3164 (2)

Ανάθεση έργου στην Εταιρία 
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1) Την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 

(ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικατασταθεί με 
την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67/Α΄/
6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 
275/Α΄/3−12−1998) σε συνδυασμό με την περ. δ της παρ. 1 και 
την παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/104).

2) Την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67/Α΄/6−5−1997) 
και την περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 
(ΦΕΚ 174/Α΄/1−9−1997).

3) Την περ. γ΄ της παρ 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 
( ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατασταθεί με την 
περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 
174/Α΄/1−9−1997) και έχει συμπληρωθεί με την παρ. 3 του 
άρθρου 31 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α΄/3−12−1998).

4) Την περ. ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί με την παρ. 6 
του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165/Α΄/30−6−2003).

5) Την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας για 
την αποτροπή από αέρος προσβολής ή άλλων έκνομων 
ενεργειών και τοποθέτησης ανιχνευτών κινήσεως στους 
εξωτερικούς χώρους των τμημάτων και πτερύγων του 
Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, καθώς και δι−
αμόρφωσης της εισόδου της Γ΄ Πτέρυγας του Παραρ−
τήματος Γυναικών, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» 
τη μελέτη των έργων ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας 
για την αποτροπή από αέρος προσβολής ή άλλων έκνομων 
ενεργειών και τοποθέτησης ανιχνευτών κινήσεως στους εξω−
τερικούς χώρους των τμημάτων και πτερύγων του Κατα−
στήματος Κράτησης Κορυδαλλού, καθώς και διαμόρφωσης 
της εισόδου της Γ΄ Πτέρυγας του Παραρτήματος Γυναικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 172 (3)
Σύσταση και συγκρότηση «Συντονιστικής Επιτροπής για 

την Προώθηση της Διαμεσολάβησης», με αντικείμε−
νο τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών για 
την προώθηση, διάδοση και εμπέδωση του θεσμού 
της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
     Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄/104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄/242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄/226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015» και

γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι−
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/131), όπως ισχύει.

2) Την ανάγκη σύστασης της εν θέματι Συντονιστικής 
Επιτροπής.

3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση «Συντονιστικής Επιτροπής για την Προ−
ώθηση της Διαμεσολάβησης», με αντικείμενο τον συντο−
νισμό των δράσεων και ενεργειών για την προώθηση, 
διάδοση και εμπέδωση του θεσμού της Διαμεσολάβησης 
στην Ελλάδα.

Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Νικόλαο Κανελλόπουλο του Δημητρίου, Γενικό Γραμ−

ματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο.

2. Λάμπρο Κοτσίρη του Ευσταθίου, Ομότιμο Καθηγητή 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρό−
εδρο της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, με 
αναπληρώτρια του την Ζωή Γιαννόπουλου του Ευριπίδη, 
Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια 
Διαμεσολαβητών.

3. Στυλιανό Μανουσάκη του Ιωάννου, Πρόεδρο του Δι−
κηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, Διευθυντή του Κέντρου 
Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Πειραιώς (Κ.Ε.Δ.Ι.Π.), με ανα−
πληρωτή του τον Χρίστο Τσάλλο του Αγγέλου, Δικηγόρο 
Πειραιώς, Συντονιστή Ενεργειών Κατάρτισης του Κέντρου 
Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Πειραιώς (Κ.Ε.Δ.Ι.Π.).

4. Νικόλαο Βαλεργάκη του Εμμανουήλ, Πρόεδρο Δι−
κηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο του Δ.Σ. 
του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσα−
λονίκης, με αναπληρώτρια του την Δέσποινα Παπαδο−
γεωργάκη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Αθηνών, Διαπι−
στευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών.

5. Φώτιο Κωτσή του Αντωνίου, Δικηγόρο Αθηνών, 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης 
και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», με 
αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Αντωνέλο του Δημη−
τρίου, Δικηγόρο Αθηνών, Διαπιστευμένο Εκπαιδευτή 
Διαμεσολαβητών.

6. Τρύφωνα Τσάτσαρο του Χρήστου, Δικηγόρο Λάρι−
σας, Διευθυντή Κατάρτισης του Ινστιτούτου Κατάρτισης 
Διαμεσολαβητών Λάρισας, με αναπληρωματή του τον 
Γεώργιο Νασιακόπουλο του Νικολάου, Δικηγόρο Λάρισας.

7. Διαμάντω Ζάβρα του Γεωργίου, Προϊσταμένη της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτριά της 
την Κανέλλα Σπανομίχου του Γεωργίου, Προϊσταμένη 
του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικα−
στικών Επιμελητών και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος, Συμβολαι−
ογραφείων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών 
Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 899

8. Δημήτριο Μάντζο του Σωτηρίου, Δικηγόρο Αθη−
νών, Ειδικό Συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια του την Θεοδώρα 
Πολυζώη του Θεοδώρου, Δικηγόρο Αθηνών, Ειδική 
Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής θα 
εκτελεί το μέλος Δημήτριος Μάντζος του Σωτηρίου.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω Συντονιστικής Επιτροπής ου−
δεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 3122.1/4733/01 (4)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστήματος 

της Εταιρείας «FREIGHT SERVICES SHIPMANAGEMENT 
INC.» που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

     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 «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Περί  Ίδρυσης 
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−
γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α΄/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141)» και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10−8−2012).

ι. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−06−2013) «Περί Διο−
ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ια. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 
(ΦΕΚ 919/Β΄) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄) κοινών 
αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικο−
νομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιβ. της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).

2. Το αριθ. 5480805/13−12−2013 παράβολο ΔΟΥ Α΄ ΠΕΙ−
ΡΑΙΑ.

3. Την από 16 Δεκεμβρίου 2013 αίτηση της εταιρείας 
«FREIGHT SERVICES SHIPMANAGEMENT INC.», αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 
ή υποκαταστήματος της εταιρείας «FREIGHT SERVICES 
SHIPMANAGEMENT INC.» που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ 
και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 
του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013 με το 
σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό 
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, 
μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων 
πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κό−
ρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά 
ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν 
εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση 
επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών 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. Η 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 τη−
ρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η 
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες 
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή Υποκα−
τάστημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δρα−
στηριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2

1. Η εταιρεία «FREIGHT SERVICES SHIPMANAGEMENT 
INC.» που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ είναι υποχρεωμένη 
μέσα σε δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφα−
σης αυτής να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολα−
ρίων 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. 378/1968 και του άρθρου 25 
του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013, καθώς 
και των όρων της απόφασης αυτής.
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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 Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας (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 Υποκαταστήματος 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 
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτι−
κής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
(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. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά−
πηκε 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 Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυν−
ση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε−
ρικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδή−
ματος) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή 
που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω−
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα−
νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινοποίηση 
και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση 
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κάθε 
μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυν−
ση 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 διαλύσεως 
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 Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι−
κονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) 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 περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 
του Ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. 3122.1/4732/01 (5)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστήμα−

τος της Εταιρείας «CALTREK FREIGHT AND TRADING 
LTD» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

     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.
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γ. Του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31−8−1994).
δ. Του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/25−7−1997).
ε. Του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/

27−12−2005).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4−3−2009).
ζ. Του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29−4−2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

θ. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Περί Ίδρυσης 
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−
γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α΄/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141)» και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10−8−2012).

ι. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−06−2013) «Περί Δι−
ορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ια. Της αριθ. 3122.18/03−13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 
(ΦΕΚ 919/Β΄) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄) κοινών 
αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικο−
νομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιβ. της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ).

2. Το αριθ. 4989253/10−12−2013 παράβολο ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Την από 10 Δεκεμβρίου 2013 αίτηση της εταιρείας 
«CALTREK FREIGHT AND TRADING LTD», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «CALTREK 
FREIGHT AND TRADING LTD» που εδρεύει στα νησιά 
ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρ−
θρου 25 του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρ−
θρο 4 του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
4 του Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013 
με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το κατα−
στατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με 
ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία ναυλώσεων 
ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική 
ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικό−
τητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και 
τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, 
καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που 
έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παρα−
πάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι 
παρακάτω εργασίες:

α. Η 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 τη−
ρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο−
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η 
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες 
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή Υποκα−
τάστημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δρα−
στηριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2

1. Η εταιρεία «CALTREK FREIGHT AND TRADING LTD»   
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη 
μέσα σε δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφα−
σης αυτής να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολα−
ρίων 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. 378/1968 και του άρθρου 25 
του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013, καθώς 
και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας (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 Υποκαταστήματος 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 
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτι−
κής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
(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−
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τών 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 μετατρά−
πηκε 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 Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυν−
ση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε−
ρικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδή−
ματος) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή 
που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω−
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα−
νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινοποίηση 
και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση 
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κάθε 
μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυν−
ση 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 διαλύσεως 
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 Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−

κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι−
κονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) μέσα 
στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση 
στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της 
που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 
του Ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. 3122.1/4689/03 (6)
Αποδοχή Εγγυητικής Επιστολής για την Εταιρεία 

«ARADOS & HELLAS MARITIME S.A.» που εδρεύει 
στη ΛΙΒΕΡΙΑ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

     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 «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

θ. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21 −6−2012) «Περί Ίδρυ−
σης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κα−
τάργησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α΄/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141)» και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10−8−2012).

ι. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−6−2013) «Περί Διορι−
σμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ια. Της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 
(ΦΕΚ 919/Β΄) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄) κοινών 
αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικο−
νομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
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ιβ. Της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).

ιγ. Της αριθ. 3122.1/4689/01/08−08−2013 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 2178/Β΄/03−9−2013).

2. Το αριθ. 52270/5126/4689/01/26−11−2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύ−
θυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά δεκατέσσερις 
(14) ημέρες κατατεθείσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξω−
τερικού) Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης που προβλέ−
πεται στο άρθρο 2 της αριθ. 3122.1/4689/01/08−08−2013 
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 
2178/Β΄/03−9−2013) με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλάδα 
γραφείου ή Υποκαταστήματος της εταιρείας «ARADOS 
& HELLAS MARITIME S.A.» που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ».

2. Η παραπάνω απόφαση θεωρείται ότι δεν έχει παύσει 
να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να υφίσταται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Aριθμ. 3122.1/3864/08/24216 (7)
Ανάκληση της αριθ. 3122.1/3864/24216/4−5−2005 κοινής 

υπουργικής απόφασης, σχετικά με την εγκατάστα−
ση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «OPAL 
SHIPPING LIMITED» με έδρα στην ΚΥΠΡΟ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

   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 «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Περί  Ίδρυσης  
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−
γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α΄/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141)» και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10−8−2012). 

ι. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−06−2013) «Περί Διο−
ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ια. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 
(ΦΕΚ 919/Β΄) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄) κοινών 

αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικο−
νομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιβ. της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).

ιγ. της αριθ. 3122.1/3864/24216/4−5−2005 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 84/ΤΑΠΣ/13−5−2005 και 2739/Β΄/29−10−2013).

2. Την από 04−12−2013 αίτηση της εταιρείας «OPAL 
SHIPPING LIMITED» με την οποία ζήτησε την ανάκληση 
της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελ−
λάδα, αποφασίσουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθ. 3122.1/3864/24216/4−5−2005 κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 84/ΤΑΠΣ/13−5−2005) όπως 
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2739/Β΄/29−10−2013) σχετικά με την 
εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Α.Ν. 378/1968 και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994, 
Ν. 3752/2009, Ν. 4150/2013 γραφείου της εταιρείας «OPAL 
SHIPPING LIMITED» με έδρα στην ΚΥΠΡΟ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του Ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες 
από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 3031/25 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας για υπαλ−

λήλους της Π.Ε. Άρτας που συμμετέχουν σε ομάδες 
έργου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG 
«ΕΛΛΑΔΑ−ΙΤΑΛΙΑ 2007−2013» για το έτος 2014.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτη» άρθρα 
3, 159, 186, και 282 παρ 1α.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α΄/27−12−2010).

3. Την απόφαση 17/74/17−10−2011 του Περιφερειακού 
Συμβουλίου για συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−11.)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999.
6. Τις συμβάσεις χρηματοδότησης, τις εγκεκριμέ−

νες Απήσεις−Προϋπολογισμός και τις Συμβάσεις των 
Εταίρων των έργων με τίτλους «DEVELOPMENT OF 
SUSTAINABLE BIOGAS STRATEGIES FOR INTEGRATED 
AGRO INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT» με το 
ακρωνύμιο «BIOGAIA» και «CULTURAL GASTRONOMIC 
PARTICULARITIES: CREATION OF AN IDENTITY OF THE 
LOCAL GASTRONOMIC HERITAGE IN THE REGION 
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GREECE−ITALY» με το ακρωνύμιο «GrltCUZINE» του Δι−
ασυνοριακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα 
− Ιταλία” 2007−2013.

7. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Π.Ε. Άρτας που 
συμμετέχουν στις ομάδες έργου, για να αντιμετωπίσουν 
τις αυξημένες υποχρεώσεις τους(σύνταξη μετάφραση 
κειμένων, οικονομική διαχείριση, κατάρτιση διακηρύξεων 
και συμβάσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, σύνταξη ανα−
φορών προόδου, εν γένει συντονισμό των δραστηριοτή−
των του προγράμματος κτλ) όσον αφορά την υλοποίηση 
των έργων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ελλάδα − 
Ιταλία εργάζονται και πέραν του κανονικού ωραρίου.

8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα−
πάνης δεν θα ξεπερνά το ποσό των συνολικά που εί−
ναι διαθέσιμα από πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών 
«Προσωπικό» των ανωτέρου αναφερομένων συγχρη−
ματοδοτούμενων έργων «BIOGAIA» και «GrltCUZINE», 
αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. 
Άρτας για την εκτέλεση του έργου «DEVELOPMENT OF 
SUSTAINABLE BIOGAS STRATEGIES FOR INTEGRATED 
AGRO INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT» με το ακρω−
νύμιο «BIOGAIA» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ελλά−
δα − Ιταλία.

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΩΡΕΣ)

1 Π.Ε. Άρτας 2 320

ΣΥΝΟΛΟ 2 320

2. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Π.Ε. Άρτας για την εκτέλεση του έργου «CULTURAL 
GASTRONOMIC PARTICULARITIES: CREATION OF AN 
IDENTITY OF THE LOCAL GASTRONOMIC HERITAGE 
IN THE REGION GREECE−ITALY» με το ακρωνύμιο 
«GrltCUZINE» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ελλάδα 
− Ιταλία.

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΩΡΕΣ)

1 Π.Ε. Άρτας 2 320

ΣΥΝΟΛΟ 2 320

Η υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβεί τις 
20 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο και η προκαλούμενη 
δαπάνη δεν θα ξεπερνά το ποσό των εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ μηνιαίως ανά υπάλληλο.

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει 
με νεώτερες αποφάσεις μας.

Η απόφαση θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άρτα, 13 Ιανουαρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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