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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/47622/0025 (1)
  Τροποποίηση της με αριθμ. 2/54305/0025/19−06−2013 

απόφασης για την παροχή της εγγύησης του Ελ−
ληνικού Δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανεί−
ου εκδόσεως της EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ποσού 
3.820.000.000 ευρώ. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄).
(β) Του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄).

(γ) 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 98 Α΄).

(δ) Του π.δ. 185/6−10−2009 «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας −Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009).

(ε) Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α/2014).

(στ) Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β/9−7−2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα».

2. Την υπ’ αριθμ. 54201/Β΄2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄) και την τροποποιητική αυτής απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/3−2−2012.

3. Την με αριθμ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/ 
2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστω−
τικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Την με αριθμ. SA 36956 (2013/Ν) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

6. Το με αριθμ. 37/13−06−2014 αίτημα της EUROBANK 
ERGASIAS Α.Ε.

7. Την με αριθμ. 15/18 −06−2014 απόφαση Διυπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.

8. Το υπ’ αριθμ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
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οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της 
οικονομίας.

9. Την υπ’ αριθμ. 424/16−06−14 εισήγηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

10. Την υπ’ αριθμ. 2/54305/0025/19−06−2013 (ΦΕΚ 1585/
Β/21−06−2013) υπουργική απόφαση.

11. Το από 13−06−2014 έγγραφο της Eurobank Ergasias 
στην Citibank, αποφασίζουμε:

Ι. Την τροποποίηση του ποσού της εγγύησης του Ελ−
ληνικού Δημοσίου, που παρασχέθηκε βάσει της με αριθμ. 
2/54305/0025/19−06−2013 (ΦΕΚ 1585/Β/21−06−2013) απόφα−
σης για κάλυψη ομολογιακού δανείου της EUROBANK 
ERGASIAS Α.Ε, από το ποσό των €3.820.000.000 στο 
ποσό των €1.910.000.000, σύμφωνα με τα κείμενα της 
εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακο−
λουθούν:

(Α) Ελληνικό κείμενο:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το 
Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής.

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και 
δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών με την υπ' αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφαση 
του, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (οι οποίοι, 
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ−
κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής 
υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους 
Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά−
ξης Εγγύησης.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−

νυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» και έδρα στην 
Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα 
από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 21.06.2013, 
ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 
1.910.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προ−
γράμματος (Programme) με ημερομηνία 04.02.2009 και 
τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί την 
21.06.2013, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων 
τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 19.100 ανώ−
νυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: 
100.000 ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 1 μηνός 
συν περιθώριο 12% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης: περί 
την 21 Ιουνίου 2015 και (ε) αρ. ISIN XS 0945628054

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 20 Ιουνίου 2014.
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πρά−

ξη από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου.

(Β) Αγγλικό κείμενο:
AMENDMENT DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the 

Execution Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the 

Minister of Economy and Finance by means of Decision 
No. 2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law 
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional 
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the 

Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as defined 
therein) shall be deemed to be incorporated in and form 
part of this Deed of Guarantee as if the same had been 
set out herein.

For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means Eurobank Ergasias S.A. with 

registered office at 8 Othonos Street, Athens;
Debt Obligations means any obligation arising from an 

issue, under law 3156/2003, on or about 21.06.2013, of bonds 
of an aggregate amount of euro 1.910.000.000 pursuant to 
the provisions of a programme established on 04−02−2009 
and Final Terms dated on or about 21−06−2013 including, 
inter alia the following: (a) number and form of bonds: 19,100 
bearer bonds; (b) denomination: euro 100,000; (c) interest 
rate: floating rate 1 month EURΙBOR plus 12% per annum; 
(d) maturity date: on or about 21 June 2015; (e) ISIN code 
XS 0945628054 ; and Execution Date means 20 June 2014.

This Deed of Guarantee is executed as a deed by the 
Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic.

II. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 
Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα 
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/
Β.237/03−02−2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και το με αριθμ. 424/16−06−2014 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 113 
μονάδες βάσης (ACT/ACT).

III. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης μειώνουν τη 
δαπάνη που είχε προϋπολογιστεί με την αριθμ. 2/54305/ 
0025/19−06−2013 όμοια, σε περίπτωση κατάπτωσης της 
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στο ποσό των 
€1.910.000.000 ευρώ πλέον των προβλεπομένων από 
τους όρους του οικείου ομολογιακού δανείου τόκων 
και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
(2)

    Πολιτογράφηση της Αλλογενής Αλλοδαπής υπό στοι−
χεία Βλάση Κασσιανη, όνομα πατρός Οδυσσέας, γεν. 
20.2.1965 στην Αλβανία.  

 Με την Φ. 142848/15593/14/23−6−2014 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον Ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθμ. 73/
27−11−2013 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, της Διεύθυν−
σης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Β΄, γίνεται δεκτή η 
από 17−2−2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΒΛΑΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ον. πατρός ΟΔΥΣΣΕΑ, γεν. 20−2−1965 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας. 

 Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ     
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 Αριθm. ΤΥ−Δ/Φ550/οικ.18749 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. 46596/22−11−2004 (ΦΕΚ Β΄ 

1793/6−12−2004) κοινής υπουργικής απόφασης περί 
καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 
56Α του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 12/Α΄) «Ερασιτεχνικός και 
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/85, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμμα−

τειών» παρ. 2ε, περ. iν «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» 
(ΦΕΚ 137/Α/1985). 

β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/22−04−2005). 

γ) Του π.δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ28/Α), όπως ισχύει. 

δ) Του π.δ. 118/2013 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και την 
«Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 
152/Α/25−6−2013). 

ε) Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25−6−2013). 

στ). Του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α΄/10−6−2014

2. Την αριθμ. 46596/22−11−2004 (ΦΕΚ Β΄ 1793/6−12−2004) κοινή 
υπουργική απόφαση (περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρ−
μογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ ΑΊ21) «Ερασιτε−
χνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 
Α΄239) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 
8 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ Α΄302), όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ΤΥ−Δα/Φ550/27042/
8−6−2005 (ΦΕΚ Β΄838/21−6−05), 38204/22−8−2006 (ΦΕΚ Β΄ 1267/
8−9−2006), 38640/19−8−2009 (ΦΕΚ ΒΊ 773/26−8−2009), 3386/
4−2−2011 (ΦΕΚ 137 Β΄9−2−2011), ΤΥ−Δγ/Φ550/οικ. 23117/5−10−2012 
(ΦΕΚ Β΄2811/17−10−2012), ΤΥ−Δ/Φ550/οικ. 21406/13−8−2013 (ΦΕΚ 
Β΄ 2003/14−8−2013) και ΤΥ−Δ/Φ550/οικ.38637/24−12−13 (ΦΕΚ Β΄ 
3317/27−12−2013).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία που ορίζεται στις παρα−
γράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ.  46596/
22−11−2004 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1793/
6−12−2004), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Κ.ΥΑ ΤΥ−
Δα/ Φ550/27042/8−6−2005 (ΦΕΚΒ΄838/21−6−2005), 38204/
22−8−2006 (ΦΕΚ Β΄1267/8−9−2006), 38640/19−8−2009 (ΦΕΚ 
Β΄ 1773/26−8−2009), 3386/4−2−2011 (ΦΕΚ 137 Β΄9−2−2011), ΤΥ−
Δγ/Φ550/οικ.23117/5−10−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2811/17−10−2012), ΤΥ−Δ/
Φ550/οικ.21406/13−8−2013 (ΦΕΚ Β΄ 2003/14−8−2013) και ΤΥ−Δ/
Φ550/οικ.38637/24−12−2013 (ΦΕΚ Β΄ 3317/27−12−2013) έως 
31−8−2014. 

 Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

    Αριθμ. 434/82574 (4)
Καθορισμός των συντελεστών των κριτηρίων επιμέτρη−

σης που εφαρμόζονται για την επιβολή των διοικητι−
κών κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 (Α΄32) 
στους τομείς των τροφίμων, της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊ−
όντων και παράγωγων προϊόντων αυτών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 23 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του 

Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 
στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας 
στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της 
υγείας και πpοστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων» (Α΄32).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 
2002 «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαι−
τήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας 
των τροφίμων» (ΕΕ L 31), όπως ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απρι−
λίου 2004 «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και 
τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την 
καλή διαβίωση των ζώων» (ΕΕ L 165), όπως ισχύει.

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

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι συντελε−
στές των κριτηρίων επιμέτρησης που εφαρμόζονται 
για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 
23 του Ν. 4235/2014 (Α΄32) στους τομείς των τροφίμων, 
της υγείας και προστασίας των ζώων καθώς και της 
διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προ−
ϊόντων αυτών.

Άρθρο 2
Κριτήρια επιμέτρησης –

Τιμές ύψους διοικητικών κυρώσεων

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, τα 
κριτήρια επιμέτρησης της παρ. 4 του άρθρου 23 του 
Ν. 4235/2014, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την επι−
βολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καθορισμό του 
χρηματικού ύψους των διοικητικών προστίμων του ίδιου 
άρθρου, νοούνται ως εξής:

α) Βαθμός επικινδυνότητας: Η αποτίμηση της σοβα−
ρότητας της μη συμμόρφωσης, ως αποτέλεσμα αξιο−
λόγησης των παραμέτρων της περίπτωσης β΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 3 και των επιπτώσεών της σε 
σχέση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
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β) Πολλαπλότητα των μη συμμορφώσεων της επιχεί−
ρησης ή εκμετάλλευσης: Η διαπίστωση μη συμμορφώ−
σεων που εμπίπτουν σε διαφορετικές υποπεριπτώσεις 
κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου. Οι υποπεριπτώσεις 
των μη συμμορφώσεων φέρουν αύξοντα αριθμό ανά 
πίνακα των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄, ε΄ και στ΄, εκτός της 
περίπτωσης γ΄ του τομέα των ζωοτροφών, της παρ. 2 
του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014.

γ) αα) Μέγεθος της επιχείρησης: Προκύπτει από τον 
ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο) της επιχείρησης της προ−
ηγούμενης χρήσης, ο οποίος αποδεικνύεται από επίση−
μα οικονομικά στοιχεία. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης ή 
εκπρόσωπός του καλείται από την επιτροπή επιβολής 
προστίμων να προσκομίσει επίσημα οικονομικά στοι−
χεία που αποδεικνύουν τον τζίρο της επιχείρησης εντός 
χρονικού διαστήματος, το οποίο εξαντλείται μέχρι και 
την ημερομηνία υποβολής υπομνήματος ή την παρά−
στασή του ενώπιον της επιτροπής επιβολής προστίμων. 
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των στοιχείων αυτών ή 
σε περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, η επιτροπή 
επιβολής προστίμων κατατάσσει την επιχείρηση σε κα−
τηγορία μεγέθους ανάλογα με την κρίση της.

ββ) Μέγεθος της εκμετάλλευσης: καθορίζεται από 
το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου που διατηρείται ή 
εκτρέφεται κατά τον έλεγχο, όπως αυτό προκύπτει από 
τον αριθμό των ζώων που η φυσική παρουσία τους δι−
απιστώνεται στην εκμετάλλευση ή από τον αριθμό των 
ζώων που τεκμηριώνεται από τα πάσης φύσης σχετικά 
με την εκμετάλλευση έγγραφα ή άδειες που βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας τηρούνται ή/και εκδίδονται από 
τις επίσημες αρχές ή/και από τους υπευθύνους της εκ−
μετάλλευσης, όποιος εκ των δύο υπερτερεί αριθμητικά.

γγ) Μέγεθος της ελεγχόμενης δραστηριότητας:
i) για τους μεταφορείς ζώντων ζώων: καθορίζεται από 

τον αριθμό των μεταφερόμενων ζώων τη στιγμή που δι−
απιστώνεται η μη συμμόρφωση, όπως αυτός προκύπτει 
από τη φυσική παρουσία τους κατά τον έλεγχο ή από 
τον αριθμό των ζώων που τεκμηριώνεται από τα πάσης 
φύσης συνοδευτικά έγγραφα που βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας πρέπει να τηρούνται κατά τη μεταφορά των 
ζώων, όποιος εκ των δύο υπερτερεί αριθμητικά,

ii) για τα κέντρα συλλογής και αποθήκευσης σπέρμα−
τος: καθορίζεται από τον αριθμό των δόσεων σπέρματος 
που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο ή τον αριθμό των 
δόσεων που συνολικά διακινήθηκαν (εισαγωγές−εξαγω−
γές) κατά το έτος που προηγείται του έτους ελέγχου 
και προκύπτει από τα αρχεία που βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας τηρούνται από τον υπεύθυνο της εγκατά−
στασης, όποιος εκ των δύο υπερτερεί αριθμητικά,

iii) για τους εξουσιοδοτημένους σπερματεγχύτες: κα−
θορίζεται από τον αριθμό των σπερματεγχύσεων που 
διενήργησαν κατά το έτος που προηγείται του έτους 
ελέγχου και αποδεικνύεται από τα πάσης φύσης έγ−
γραφα που βάσει της κείμενης νομοθεσίας πρέπει να 
κοινοποιούν στις επίσημες αρχές ή/και να τηρούν,

iv) για τους κτηνοτρόφους σπερματεγχύτες: καθορίζε−
ται από το μέγεθος της εκμετάλλευσής τους, σύμφωνα 
με την περ. ββ΄.

δ) Υποτροπή ως προς την ίδια μη συμμόρφωση στη 
διάρκεια των τριών τελευταίων ετών: Η διαπίστωση 
ταυτόσημης μη συμμόρφωσης, για την οποία έχει ήδη 
επιβληθεί διοικητική κύρωση τα τελευταία τρία έτη από 
την εκ νέου διαπίστωσή της.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, οι τιμές 
του εύρους των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 
του Ν. 4235/2014, ορίζονται ως Α, Β, Γ και κ και νοούνται 
ως εξής:

α) Α: Η κατώτατη τιμή του εύρους της διοικητικής 
κύρωσης.

β) Γ: Η ανώτατη τιμή του εύρους της διοικητικής κύ−
ρωσης.

γ) Β: Η μέση τιμή του εύρους της διοικητικής κύρωσης, 
ήτοι: Β= (Α+Γ)/2.

δ) κ: Το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της ανώτατης 
και της κατώτατης τιμής της διοικητικής κύρωσης ήτοι: 
κ= (Γ−Α)/2.

Άρθρο 3
Συντελεστές κριτηρίων επιμέτρησης

Για τον προσδιορισμό του χρηματικού ύψους των δι−
οικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014, 
η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των κριτηρίων επιμέ−
τρησης της παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου πραγμα−
τοποιείται για όλες τις επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις, 
ανεξάρτητα από τον τζίρο τους, σύμφωνα με συντελε−
στές, οι οποίοι καθορίζονται ως εξής:

1. Βαθμός επικινδυνότητας της μη συμμόρφωσης:
α) Ο βαθμός επικινδυνότητας βαθμολογείται σε κλί−

μακα από ένα (1) έως οκτώ (8), ως εξής:
αα) Μη συμμόρφωση χαμηλής σοβαρότητας βαθμο−

λογείται με ένα (1) βαθμό.
ββ) Μη συμμόρφωση μεσαίας σοβαρότητας βαθμολο−

γείται με δύο (2) ή τρεις (3) βαθμούς.
γγ) Μη συμμόρφωση υψηλής σοβαρότητας βαθμολο−

γείται με τέσσερις (4) ή πέντε (5) βαθμούς.
δδ) Μη συμμόρφωση ιδιαίτερα υψηλής σοβαρότητας 

βαθμολογείται με έξι (6) ή επτά (7) ή οκτώ (8) βαθμούς.
β) Για τη διαβάθμιση της σοβαρότητας της μη συμ−

μόρφωσης, ως χαμηλής, μεσαίας, υψηλής ή ιδιαίτερα 
υψηλής, λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

αα) Η φύση, το είδος και τα χαρακτηριστικά της μη 
συμμόρφωσης.

ββ) Το μέγεθος, το εύρος και η έκταση της μη συμ−
μόρφωσης.

γγ) Ο χαρακτήρας της μη συμμόρφωσης ως προς 
την πρόθεση και σκοπιμότητα του μη συμμορφούμενου.

2. Πολλαπλότητα των μη συμμορφώσεων της επιχεί−
ρησης ή εκμετάλλευσης:

Η πολλαπλότητα των μη συμμορφώσεων βαθμολο−
γείται σε κλίμακα από μηδέν (0) έως δύο (2) ως εξής:

α) Μη συμμόρφωση/συμμορφώσεις που εντοπίζονται 
σε μια (1) υποπερίπτωση βαθμολογείται/ούνται με μηδέν 
(0) βαθμούς.

β) Μη συμμορφώσεις που εντοπίζονται σε δύο (2) υπο−
περιπτώσεις βαθμολογούνται με ένα (1) βαθμό.

γ) Μη συμμορφώσεις που εντοπίζονται σε τρείς (3) 
υποπεριπτώσεις και άνω βαθμολογούνται με δύο (2) 
βαθμούς.

3. α)Μέγεθος της επιχείρησης:
Το μέγεθος της επιχείρησης βαθμολογείται σε κλί−

μακα από ένα (1) έως τέσσερα (4) ως εξής:
αα) Πολύ μικρές επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργα−

σιών έως 500.000€, βαθμολογούνται με ένα (1) βαθμό.
ββ) Μικρές επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών 

από 500.001€ έως 1.500.000€, βαθμολογούνται με δύο 
(2) βαθμούς.
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γγ) Μεσαίες επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών από 1.500.001€ έως 5.000.000€ βαθμολογούνται με τρεις 
(3) βαθμούς.

δδ) Μεγάλες επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 5.000.001€, βαθμολογούνται με τέσσερις (4) 
βαθμούς.

β)αα) Μέγεθος της εκμετάλλευσης:
Το μέγεθος της εκμετάλλευσης βαθμολογείται σε κλίμακα από ένα (1) έως τέσσερα (4) ως εξής:

Είδος−κατηγορία 
ζώων/
εκμεταλλεύσεων

Μέγεθος εκμετάλλευσης Βαθμολογική κλίμακα

1 2 3 4

Ιπποειδή αριθμός ζώων ≤2 3−20 21−100 ≥101

Βοοειδή αριθμός ζώων ≤20 21−100 101−300 ≥301

Μικρά μηρυκαστικά αριθμός ζώων ≤50 51−200 201−500 ≥501

Χοίροι αριθμός ζώων ≤100 101−2.000 2.001−5.000 ≥5.001

Όρνιθες ωοπαραγωγής αριθμός ζώων ≤2.500 2.501−15.000 15.001−40.000 ≥40.001

Όρνιθες αναπαραγωγής αριθμός ζώων ≤2.500 2.501−10.000 10.001−30.000 ≥30.001

Ορνίθια κρεοπαραγωγής αριθμός ζώων ≤5.000 5.001−20.000 20.001−50.000 ≥50.001

Λοιπά πουλερικά αριθμός ζώων ≤2.500 2.501−7.500 7.501−20.000 ≥20.001

Εκκολαπτήρια 
πουλερικών

θέσεις αυγών σε επωαστι−
κές μηχανές

≤75.000 75.001−350.000 350.001−750.000 ≥750.001

Κουνέλια αριθμός κονικλομητέρων ≤100 101−300 301−500 ≥501

Μέλισσες αριθμός μελισσοσμηνών ≤50 51−150 151−300 ≥301

Γουνοφόρα αριθμός ενήλικων ζώων ≤750 751−2.000 2.001−5.000 ≥5.001

Ιχθείς τόνοι ιχθύων ≤150 151−400 401−900 ≥901

Μαλάκια τόνοι μαλακίων ≤100 101−200 201−300 ≥301

Για είδη ή κατηγορίες ζώων που διατηρούνται ή εκτρέφονται πέραν αυτών που αναφέρονται στην πρώτη στή−
λη του πίνακα, το κριτήριο επιμέτρησης βαθμολογείται εξ’ ορισμού με 2 βαθμούς.

ββ) Μέγεθος της ελεγχόμενης δραστηριότητας:
Το μέγεθος της ελεγχόμενης δραστηριότητας βαθμολογείται σε κλίμακα από ένα (1) έως τέσσερα (4) ως εξής:
i) για τους μεταφορείς ζώντων ζώων:

Είδος−κατηγορία ζώων Κριτήριο επιμέτρησης Βαθμολογική κλίμακα

1 2 3 4

Ιπποειδή αριθμός 
μεταφερόμενων 

ζώων

≤2 3−10 11−25 ≥26

Βοοειδή −//− ≤5 6−15 16−30 ≥31

Μικρά μηρυκαστικά −//− ≤30 31−70 71−150 ≥151

Χοίροι −//− ≤20 21−60 61−120 ≥121

Πουλερικά (άλλα 
πλην νεοσσών ημέρας) 
και κόνικλοι

−//− ≤500 501−4.000 4.001−10.000 ≥10.001

Νεοσσοί ημέρας −//− ≤5.000 5.001−20.000 20.001−50.000 ≥50.001

Για είδη ή κατηγορίες μεταφερόμενων ζώων πέραν αυτών που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του πίνακα, το 
κριτήριο επιμέτρησης βαθμολογείται εξ’ ορισμού με 2 βαθμούς.
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ii) για τα κέντρα συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος:

Κριτήριο επιμέτρησης Βαθμολογική κλίμακα

1 2 3 4

Αριθμός δόσεων 
σπέρματος

≤3.000 3.001−
9.000

9.001−18.000 ≥18.001

iii) για τους εξουσιοδοτημένους σπερματεγχύτες:

Κριτήριο 
επιμέτρησης

Βαθμολογική κλίμακα

1 2 3 4

Αριθμός
σπερματεγχύσεων

≤100 101−300 301−500 ≥501

Αν οι εξουσιοδοτημένοι σπερματεγχύτες δεν τηρούν ή τηρούν πλημμελώς τις υποχρεώσεις σε ότι αφορά την 
κοινοποίηση ή/και τήρηση των εγγράφων τεκμηρίωσης του αριθμού των διενεργούμενων σπερματεγχύσεων, το 
κριτήριο επιμέτρησης βαθμολογείται εξ’ ορισμού με 4 βαθμούς.

4. Υποτροπή ως προς την ίδια μη συμμόρφωση στη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών:
Η υποτροπή βαθμολογείται σε κλίμακα από μηδέν (0) έως δύο (2) ως εξής:
α) Η μη υποτροπή βαθμολογείται με μηδέν (0) βαθμούς.
β) Η μία (1) υποτροπή βαθμολογείται με ένα (1) βαθμό.
γ) Οι δύο (2) υποτροπές και άνω βαθμολογούνται με δύο (2) βαθμούς.

Άρθρο 4
Κατηγορίες χρηματικού ύψους διοικητικής κύρωσης

1. Για κάθε μη συμμόρφωση διαμορφώνεται μια συνολι−
κή βαθμολογία, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των 
συντελεστών των επιμέρους κριτηρίων επιμέτρησης, 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 3, η οποία προσδιορίζει 
την κατηγορία του χρηματικού ύψους της διοικητικής 
κύρωσης, ως εξής:

α) 1η κατηγορία χρηματικού ύψους διοικητικής κύ−
ρωσης:

Στην 1η κατηγορία, που έχει κατώτερο χρηματικό 
ύψος την τιμή Α και ανώτερο χρηματικό ύψος την τιμή 
Β, εντάσσονται οι περιπτώσεις μη συμμορφώσεων με 
συνολική βαθμολογία από δυο (2) έως έντεκα (11) βαθ−
μούς και με κλιμακούμενο εύρος χρηματικού ύψους που 
καθορίζεται ως εξής:

αα) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία από 
δύο (2) έως τρείς (3) βαθμούς το χρηματικό ύψος κα−
θορίζεται στην τιμή Α.

ββ) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία τέσσε−
ρις (4) βαθμούς το χρηματικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ 
της τιμής Α και του Α+κ/8.

γγ) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία πέντε 
(5) βαθμούς το χρηματικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ της 
τιμής Α+κ/8 και του Α+2κ/8.

δδ) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία έξι (6) 
βαθμούς το χρηματικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ της τι−
μής Α+2κ/8 και του Α+3κ/8.

εε) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία επτά 
(7) βαθμούς το χρηματικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ της 
τιμής Α+3κ/8 και του Α+4κ/8.

στστ) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία οκτώ 
(8) βαθμούς το χρηματικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ της 
τιμής Α+4κ/8 και του Α+5κ/8.

ζζ) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία εννέα 
(9) βαθμούς το χρηματικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ της 
τιμής Α+5κ/8 και του Α+6κ/8.

ηη) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία δέκα 
(10) βαθμούς το χρηματικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ της 
τιμής Α+6κ/8 και του Α+7κ/8.

θθ) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία έντεκα 
(11) βαθμούς το χρηματικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ της 
τιμής Α+7κ/8 και του B.

β) 2η κατηγορία χρηματικού ύψους διοικητικής κύ−
ρωσης:

Στην 2η κατηγορία, που έχει κατώτερο χρηματικό 
ύψος την τιμή Β και ανώτερο χρηματικό ύψος την τιμή 
Γ, εντάσσονται οι περιπτώσεις μη συμμορφώσεων με 
συνολική βαθμολογία από δώδεκα (12) έως δέκα έξι (16) 
βαθμούς και με κλιμακούμενο εύρος χρηματικού ύψους 
που καθορίζεται ως εξής:

αα) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία δώδεκα 
(12) βαθμούς το χρηματικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ της 
τιμής Β και της τιμής Β+ κ/5.

ββ) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία δέκα 
τρείς (13) βαθμούς το χρηματικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ 
της τιμής Β+κ/5 και της τιμής Β+2κ/5.

γγ) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία δέκα 
τέσσερις (14) βαθμούς το χρηματικό ύψος κυμαίνεται 
μεταξύ της τιμής Β+2κ/5 και της τιμής Β+3κ/5.

δδ) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία δέκα 
πέντε (15) βαθμούς το χρηματικό ύψος κυμαίνεται με−
ταξύ της τιμής Β+3κ/5 και της τιμής Β+4κ/5.

εε) Στις περιπτώσεις με συνολική βαθμολογία δέκα 
έξι (16) βαθμούς το χρηματικό ύψος κυμαίνεται μεταξύ 
της τιμής Β+4κ/5 και της τιμής Γ.

2. Σχηματικά, οι διατάξεις της παρ. 1, που αφορούν τις 
κατηγορίες, την κατά περίπτωση βαθμολογία κατάτα−
ξης και το εύρος του χρηματικού ύψους της διοικητικής 
κύρωσης που αντιστοιχεί σε αυτή, απεικονίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Ελάχιστο Μέγιστο

1η

2 Α

3 Α

4 Α Α+κ/8

5 Α+κ/8 Α+2κ/8

6 Α+2κ/8 Α+3κ/8

7 Α+3κ/8 Α+4κ/8

8 Α+4κ/8 Α+5κ/8

9 Α+5κ/8 Α+6κ/8

10 Α+6κ/8 Α+7κ/8

11 Α+7κ/8 B

2η 12 Β Β+κ/5

13 Β +κ/5 Β+2κ/5

14 Β +2κ/5 Β+3κ/5

15 Β +3κ/5 Β+4κ/5

16 Β +4κ/5 Γ

3. Όταν οι μη συμμορφώσεις είναι περισσότερες από μία και υπάγονται σε διαφορετικές υποπεριπτώσεις, το 
συνολικό χρηματικό ύψος των διοικητικών κυρώσεων για το σύνολο των μη συμμορφώσεων καθορίζεται ως εξής:

Υπολογίζεται το χρηματικό ύψος της διοικητικής κύρωσης για καθεμία μη συμμόρφωση χωριστά και στη συ−
νέχεια στο μεγαλύτερο χρηματικό ύψος προστίθενται το 50% του δεύτερου μεγαλύτερου χρηματικού ύψους, το 
25% του τρίτου μεγαλύτερου χρηματικού ύψους και τέλος το 10% για καθένα από τα επόμενα χρηματικά ύψη.

4. Για τις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 10.000.000€ το εύρος του χρηματικού ύψους του 
προστίμου διαφοροποιείται. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014, για τις επιχειρήσεις αυτές το 
χρηματικό ύψος της διοικητικής κύρωσης ανέρχεται σε ποσοστό έως τρία τοις εκατό (3%) του κύκλου εργασιών 
τους της προηγούμενης χρήσης, με συνέπεια τη μεταβολή των τιμών Β και Γ όταν λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό του χρηματικού ύψους του προστίμου.

Άρθρο 5
Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις

Για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014, το χρηματικό ύψος των διοικητικών κυρώσεων 
υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και τα πρόστιμα επιβάλλονται αναλογικά και 
ξεχωριστά σε καθεμιά επιχείρηση, η οποία τεκμηριωμένα εμπλέκεται στο δίκτυο παραγωγής, διακίνησης και 
εμπορίας ενός προϊόντος.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ     
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 Αριθμ. 3122.1/4784/01 (5)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστή−

ματος της Εταιρείας MINERVA SHIP MANAGEMENT 
INC. που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του A.N. 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 αριθμ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β΄) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου και των αριθμ. 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, Οικονομικών και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας,

ιβ. της αριθμ. 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 αριθμ. 5363473/11−6−2014 παράβολο ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Την από 11 Ιουνίου 2014 αίτηση της εταιρείας MINERVA 
SHIP MANAGEMENT INC., αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας MINERVA 
SHIP MANAGEMENT INC. που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ 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 πράξεις 
που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή με τη δια−
χείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό αβαριών, 
μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων 
πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κό−
ρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά 
ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν 

εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευ−
ση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που 
έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις προα−
ναφερόμενες δραστηριότητες.

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

α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά 
και μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ’ αυτή ή τα πλοία 
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των 
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 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 
οικογένειες τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας 
εξόδων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό 
και εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών.

(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε 
μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ 
καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχή−
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών 
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο−
φαρμακευτικής περίθαλψης.

(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με 
την εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την 
αμφισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας 
των τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους 
έχουν επιβληθεί.

(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον 
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι 
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτε−
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε 
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα−
σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομέ−
νων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαρια−
σμών τους που αποστέλλονται.

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω 
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική 
αιτία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρω−
γές κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην 
Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση 
και εκμετάλλευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνι−
κών λιμανιών.

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς επίσης 
και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια ανταλλα−
κτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου 
και θαλαμηπόλου.

β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το NAT και γενικά 
την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων, 
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων 
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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 όνομα τους 
σε συνάλλαγμα του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση 
στην Ελλάδα των Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών 
Συνελεύσεων των ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών 
και η σύνταξη των Ισολογισμών και λογαριασμό απο−
τελεσμάτων χρήσης.

δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και 
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην 
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης, 
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις 
αυτές όπως π.χ η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, 
μισθωμάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων 
και η καταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβά−
σεις αυτές.

ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση 
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε 
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των 
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό 
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων 
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του 
πλοιοκτήτη (CLUBS).

στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια συμ−
βάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυ−
πηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαριασμό ξένων 
Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται οι σχετικές 
με την φορολογία των πλοίων διατάξεις, καθώς και η 
διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδό−
τησης 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.

΄Αρθρο 2

1. Η εταιρεία MINERVA SHIP MANAGEMENT INC. που 
εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο 
μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να 
καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζι−
κή 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 A.N. 378/68 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του A.N. 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−
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 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−
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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.

΄Αρθρο 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.

΄Αρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης 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, 20 Ιουνίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F     
 Αριθμ. 3122.1/4785/01 (6)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστήμα−

τος της Εταιρείας WEST AFRICAN MARINE S.A. που 
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του A.N. 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 αριθμ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β΄) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου και των αριθμ. 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, Οικονομικών και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας,

ιβ. της αριθμ. 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 αριθμ. 5363484/12−6−2014 παράβολο ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Την από 12 Ιουνίου 2014 αίτηση της εταιρείας WEST 
AFRICAN MARINE S.A., αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί−
ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας WEST AFRICAN 
MARINE S.A. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και 
την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 2234/1994 και 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 πράξεις 
που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή με τη δια−
χείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό αβαριών, 
μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων 
πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κό−
ρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά 
ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν 
εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευ−
ση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που 
έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις προα−
ναφερόμενες δραστηριότητες.

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

α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά 
και μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ' αυτή ή τα πλοία 
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των 
επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:
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(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 
οικογένειες τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας 
εξόδων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό 
και εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών.

(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε 
μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ 
καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχή−
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών 
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο−
φαρμακευτικής περίθαλψης.

(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με 
την εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την 
αμφισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας 
των τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους 
έχουν επιβληθεί.

(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον 
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι 
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτε−
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε 
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα−
σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομέ−
νων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαρια−
σμών τους που αποστέλλονται.

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω 
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική 
αιτία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρω−
γές κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην 
Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση 
και εκμετάλλευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνι−
κών λιμανιών.

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς επίσης 
και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια ανταλλα−
κτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου 
και θαλαμηπόλου.

β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το NAT 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 όνομα τους 
σε συνάλλαγμα του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση 
στην Ελλάδα των Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών 
Συνελεύσεων των ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών 
και η σύνταξη των Ισολογισμών και λογαριασμό απο−
τελεσμάτων χρήσης.

δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και 
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην 
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης, 
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις 
αυτές όπως π.χ η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, 
μισθωμάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων 
και η καταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβά−
σεις αυτές.

ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση 
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε 
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των 
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό 
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων 
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του 
πλοιοκτήτη (CLUBS).

στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια συμ−
βάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυ−
πηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαριασμό ξένων 
Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται οι σχετικές 
με την φορολογία των πλοίων διατάξεις, καθώς και η 
διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδό−
τησης 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.

΄Αρθρο 2

1. Η εταιρεία WEST AFRICAN MARINE S.A. που εδρεύει 
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο 
μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να 
καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζι−
κή 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 A.N. 378/68 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του A.N. 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.
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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. 1599/86 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.

΄Αρθρο 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.

΄Αρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης 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, 20 Ιουνίου 2014
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