
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληρο-
φορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίω-
ση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του 
Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότη-
τας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκατα-
στήματος της εταιρείας «ALLEGIANT PANAMAX 
LTD.» που εδρεύει στην Λιβερία.

3 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκατα-
στήματος της εταιρείας «Sojitz Aviation and Ma-
rine B.V.» που εδρεύει στην Ολλανδία.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθ. 36352 ΕΞ 2022 (1)
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληρο-

φορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίω-

ση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του 

Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότη-

τας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-

στημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη,
Α. 
1. Τις παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτω-
ση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 
και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινω-
νίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ιδίως το άρθρο 84.

3. Το άρθρο 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
(ν. 4174/2013, Α’ 170).

4. Το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94).

5. Την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα 
για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις 
στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 43).

6. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45).

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

8. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

9. Το β.δ. της 14/19 Ιαν. 1939 «Περί κωδικοποιήσεως 
των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α’ 24).

10. Τον ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής 
δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 58).

11. Το άρθρο 40 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 προστασίας των ζώων και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32) και το άρθρο 65 του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως 
τροποποιούν τον ν. 3874/2010 (Α’ 151).

12. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121).

15. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Το υπ’ αρ. 1107/11-6-2018 αίτημα Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για τη δια-
δικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού 
Προσώπου».

Ε. Το υπ’ αρ. 8737/22-6-2021 αίτημα του Λιμενικού Τα-
μείου Ζακύνθου, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργι-
κότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για τη διαδικτυακή υπη-
ρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

ΣΤ. Το υπ’  αρ. 123/41609/15-2-2022 έγγραφο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τη 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων 
Φυσικού Προσώπου».

Ζ. Το υπό στοιχεία Φ.3.4/1030/7-7-2021 έγγραφο του 
Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για 
την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυα-
κής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας

«Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου»
Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση 

στοιχείων Φυσικού Προσώπου» από το πληροφοριακό 
σύστημα της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία 
της περ. α’ της παρ. 1Β του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 
και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

- Α.Φ.Μ.
- Α.Δ.Τ.
- Πρώτο Επώνυμο
- Δεύτερο Επώνυμο (εάν υπάρχει)
- Όνομα
- Πατρώνυμο
- Όνομα μητρός
- Ημερομηνία γέννησης
στο πληροφοριακό σύστημα «e-servises minagric» 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
με σκοπό την αξιοποίηση των ανωτέρω πληροφοριών 
για τον έλεγχο και την επαλήθευση αυτών για μέσω των 
Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για την εγγραφή στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων σύμ-

φωνα με το άρθρο 40 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και το 
άρθρο 65 του ν. 4389/16 (Α’ 94), όπως τροποποιούν τον 
ν. 3874/2010 (Α’ 151).

Άρθρο 2 
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας 
«Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου»

Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φο-
ρολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει 
τα στοιχεία της περ. α’ και β’ της παρ. 1Β  του άρθρου 17 
του ν. 4174/2013 και, συγκεκριμένα:

i. τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων:
- Α.Φ.Μ.
- Δ.Ο.Υ.
- Επώνυμο
- Όνομα
- Ονοματεπώνυμο πατρός
- Ονοματεπώνυμο μητρός
- Ημερομηνία γέννησης
- Τόπος γέννησης
- Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
- Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
ii. τα κάτωθι στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων:
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
- Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
- Επωνυμία
- Διακριτικός τίτλος
- Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
- Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
στο πληροφοριακό σύστημα "Αναζήτηση στοιχείων 

οφειλέτη" του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, με σκοπό 
την αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν στη φορο-
λογική ή την επαγγελματική υπόσταση άλλων νομικών 
προσώπων ή νομικών οντοτήτων ή φορολογουμένων/
φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δρα-
στηριότητα. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τις 
διαδικασίες ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων, σύμφω-
να με το άρθρο 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58).

Άρθρο 3 
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στους φο-
ρείς των άρθρων 1 και 2 διενεργείται μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με την 
Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυα-
κών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστα-
σία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι Φορείς των άρθρων 1 και 2 έχουν την υποχρέωση 
λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και ανα-
γκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των 
λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την κατα-
γραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλι-
ση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων 
δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή 
τυχαία απειλή. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των πληροφο-
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ριακών συστημάτων τους υποχρεούνται να κάνουν χρήση 
των πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη 
του σκοπού, που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μοσχάτο, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2212.2-1/5619/63469/2022  (2)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκατα-

στήματος της εταιρείας «ALLEGIANT PANAMAX 

LTD.» που εδρεύει στην Λιβερία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1.
α. Τον α.ν. 378/1968 (Α’ 82),
β. το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως την 

παρ. 1,
γ. το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 (Α’ 142), 
δ. το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (Α’ 154),
ε. το άρθρο 34 του ν. 3427/2005 (Α’ 312), 
στ. το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 (Α’ 40),
ζ. το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 (Α’ 102),
η. το Πρώτο Μέρος του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 

(Α’ 94), 
θ. τον ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι. το άρθρο 59 του ν. 4646/2019 (Α’ 201),
ια. το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141) και 
ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
“Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών” (Α’ 141)» (Α’ 149) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α’ 160),

ιβ. το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α’ 114),

ιγ. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιδ. το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιε. το π.δ. 05/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

ιστ. την υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β’ 3263) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας  - Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β’ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών  - Ανάπτυξης και Επενδύσεων  - Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την υπ’  αρ. 2212.
2-3/92749/2021/20-12-2021 (Β’ 6685) κοινή απόφαση 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής και την υπ’ αρ. 1246.3/6/94/1-12-1994 
(Β΄ 919) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο-
μίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

2. Το με κωδικό αριθμό 510829600952 1123 0081 e παρά-
βολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

3. Την από 7 Ιουνίου 2022 αίτηση της εταιρείας 
«ALLEGIANT PANAMAX LTD.», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα-

φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «ALLEGIANT 
PANAMAX LTD.» που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ και την υπα-
γωγή της στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 με το σκοπό όπως 
εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχο-
λείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, διακανονι-
σμό αβαριών, μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή 
ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω 
από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα 
επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που 
εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπρο-
σώπευση επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργα-
σιών τις ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω εργασίες:

α. H σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για 
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού 
με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ-
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται 
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.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ49732 Τεύχος B’ 4851/14.09.2022

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

3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα 
εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα 
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «ALLEGIANT PANAMAX LTD.» που εδρεύ-

ει στη ΛΙΒΕΡΙΑ είναι υποχρεωμένη μέσα σε τρεις μήνες 
από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυν-
ση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) Τραπεζική εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή 
εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης 
του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του ν. 27/1975, κα-
θώς 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 Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυν-
ση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρ-
μογής Άμεσης Φορολογίας).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρό-
νο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του Γραφεί-
ου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο 
των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητας 
και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελ-
ληνικού προσωπικού που απασχολείται σ’ αυτό και το 
ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο 
μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το 
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ 
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φο-
ρολογίας) των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγ-
μα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς 
και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν 
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας 
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται 
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) Το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και 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 φύσε-
ως 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 Ελλά-
δα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) 
και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυν-
ση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) 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 με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στα κατά τόπο τμήματα 
Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, δι-
εύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέ-
ρου από της συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το 
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς της 
ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που 
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύ-

ει 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 επιστολή που 
αναφέρεται στην παρ. (1) του άρθρου 2 της απόφασης 
αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύ-
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση 
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω 
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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 τα εδάφια 4, 
5 και 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.  1 του άρθρου 31 του 
ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 09 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2212.2-1/5622/63477/2022  (3)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκατα-

στήματος της εταιρείας «Sojitz Aviation and Ma-

rine B.V.» που εδρεύει στην Ολλανδία. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 
α. Tον α.ν. 378/1968 (Α’ 82),
β. το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως την 

παρ. 1,
γ. το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 (Α’ 142), 
δ. το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (Α’ 154),
ε. το άρθρο 34 του ν. 3427/2005 (Α’ 312), 
στ. το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 (Α’ 40),
ζ. το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 (Α’ 102),
η. το Πρώτο Μέρος του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 

(Α’ 94), 
θ. τον ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι. το άρθρο 59 του ν. 4646/2019 (Α’ 201),
ια. το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141) και 
ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
“Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών” (Α’ 141)» (Α’ 149) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (Α’ 160),

ιβ. το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-

μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α’ 114),

ιγ. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιδ. το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιε. το π.δ. 05/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15)

ιστ. την υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β’ 3263) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας  - Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β’ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων  - Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την υπ’  αρ. 2212.
2-3/92749/2021/20-12-2021 (Β’ 6685) κοινή απόφαση 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής και την υπ’ αρ. 1246.3/6/94/1-12-1994 
(Β΄ 919) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο-
μίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Το με κωδικό αριθμό 517390589952 1227 0072 e παρά-
βολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Την από 30 Ιουνίου 2022 αίτηση της εταιρείας «Sojitz 
Aviation and Marine B.V.», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί-

ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «Sojitz Aviation 
and Marine B.V.» που εδρεύει στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ και την 
υπαγωγή της στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 με το σκοπό 
όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό της, απα-
σχολείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, διακανο-
νισμό αβαριών, μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών 
ή ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω 
από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα 
επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που 
εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπρο-
σώπευση επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργα-
σιών τις ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω εργασίες:

α. H σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για 
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού 
με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ-
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
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στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται 
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 τή-
ρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις τράπεζες της 
ελλάδος ή του εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα 
εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα 
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «Sojitz Aviation and Marine B.V.» που 

εδρεύει στην Ολλανδία είναι υποχρεωμένη μέσα σε 
τρεις μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να 
καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) Τραπεζική εγ-
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσω-
τερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης 
του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του ν. 27/1975, κα-
θώς 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 Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυν-
ση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρ-
μογής Άμεσης Φορολογίας).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρό-
νο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του Γραφεί-
ου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο 
των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητας 
και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελ-
ληνικού προσωπικού που απασχολείται σ’ αυτό και το 
ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο 
μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το 
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ 
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φο-
ρολογίας) των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγ-
μα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς 
και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν 
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας 
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται 
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) Το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και 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 φύσε-
ως 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 Ελλά-
δα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) 
και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυν-
ση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) 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 με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στα κατά τόπο τμήματα 
Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, δι-
εύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέ-
ρου από της συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το 
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς της 
ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που 
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύει να 

ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ εφόσον:
α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο ή 

Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε τρεις 
(3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση αυτή ή δεν 
καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που ανα-
φέρεται στην παρ. (1) του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα Υπουρ-
γεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Πο-
ντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην Ανε-
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ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμο-
γής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω τρίμηνη 
προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή 
Υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε 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 τα εδάφια 4, 
5 και 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.  1 του άρθρου 31 του 
ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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*02048511409220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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