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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. 3122.1/4776/01 (1)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή−

ματος της Εταιρείας Optimum Shipmanagement 
Services 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 Δι−
ορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

ια. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β΄) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαίου 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, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτι−
λίας,

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. Τα αριθ. 6445325/17−4−2014 και 6446468/22−5−2014 
παράβολα ΔΟΥ Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Την από 06 Μαΐου 2014 αίτηση της εταιρείας 
Optimum Shipmanagement Services S.A., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας Optimum 
Shipmanagement Services S.A. 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 
πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή με 
τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό 
αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή 
ναυλώσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω 
από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα 
επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που 
εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπρο−
σώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων 
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που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις 
προαναφερόμενες δραστηριότητες.

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

α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά 
και μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ' αυτή ή τα πλοία 
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των 
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) Τη φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με την 
εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την αμ−
φισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας των 
τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους έχουν 
επιβληθεί.

(5) Τη 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) Το 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 
συμβάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών 
με Ναυπηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαρια−
σμό ξένων Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται 
οι σχετικές με την φορολογία των πλοίων διατάξεις, 
καθώς και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσε−
ων χρηματοδότησης των παραπάνω ναυπηγήσεων ή 
αγοραπωλησιών.

ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικά με την εργασία αυτή.

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

Άρθρο 2

1. Η εταιρεία Optimum Shipmanagement Services S.A. 
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 A.N. 378/1968 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−
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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 (Διεύθυνση 
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) 
και Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) 
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 Εφη−
μερίδα 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, 28 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
      Αριθμ. 3122.1/2521/24/22809 (2)
Ανάκληση της αριθ. 1241.2521/6/22809/4−8−1998 κοινής 

υπουργικής απόφασης, σχετικά με την εγκατάστα−
ση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «HECATE 
SHIPPING CO» με έδρα 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).
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ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27−12−2005).

στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4−3−2009).
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29−4−2013).
η. του «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. 3122.18/03/3/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β΄) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαίου 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, Οικονομικών 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).

ιγ. της αριθ. 1241.2521/6/22809/4−8−1998 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 238/ΤΑΠΣ/19−8−1998).

2. Τις από 19 Δεκεμβρίου 2013, 04 Απριλίου 2014 και 13 
Μαΐου 2014 αιτήσεις της εταιρείας HECATE SHIPPING CO. 
με τις οποίες ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατά−
στασης του γραφείου της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθ. 1241.2521/6/22809/4−8−1998 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 238/ΤΑΠΣ/19−8−1998) σχετι−
κά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των A.N. 378/1968 και Ν.27/1975, Ν.814/1978, 
Ν.2234/1994, Ν.3752/2009, Ν.4150/2013 γραφείου της εται−
ρείας HECATE SHIPPING CO με έδρα στη ΛΙΒΕΡΙΑ.

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, 28 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

 F
     Αριθμ. 5193 (3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου Προσοτσάνης με την επωνυμία «Νομικό Πρό−
σωπο Δήμου Προσοτσάνης.

  Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜEΝΗΣ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ − ΘΡAΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 102, 103 και 280 παρ.4 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες μέχρι την έναρξη 
της λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 
Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α. και των 
νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
214 του Ν.3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού 
και τα Τμήματα Διοικητικού − Οικονομικού της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/22−04−2005).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του 
Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ − 98 Α΄/26−4−2013) «Κύρωση της από 
31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της 
Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού 
Επικρατείας” και άλλες διατάξεις».

6. Τη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Προσο−
τσάνης Ν. Δράμας, με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο 
Δήμου Προσοτσάνης» (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Προσοτσάνης 65/2011 − ΦΕΚ 1241/Β΄/14−06−2011), 
όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3028/2002 και 
της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/11 
(ΦΕΚ 2385 Β΄/26−10−2011) απόφασης του Υπουργού Πο−
λιτισμού και Τουρισμού.

8. Την υπ’ αριθμ. 65/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Προσοτσάνης Ν. Δράμας με την 
οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ, 
του Δήμου Προσοτσάνης.

9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 53844/10−7−2013 (ΦΕΚ 2017/Β΄/
16−8−2013 − ΑΔΑ: ΒΛΩ30Ρ1Υ−Ν4Ν) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης σχετικά με την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων 
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπο−
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μο−
νάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −  
Θράκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 65/2014 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης Νομού 
Δράμας με την οποία τροποποιείται η εν ισχύ συστατική 
πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Προσοτσάνης Ν. Δράμας, 
με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δήμου Προσοτσά−
νης» (ΦΕΚ 1241/Β΄/14−06−2011), με την αντικατάσταση 
της περίπτωσης 4 του εδαφίου 5 του άρθρου 2, όπως 
παρακάτω:

«Την ίδρυση και λειτουργία του Λαογραφικού Μουσεί−
ου Προσοτσάνης του άρθρου 45 του Ν.3028/2002 και της 
υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/11 (ΦΕΚ 
2385 Β΄/26−10−2011) απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού 
και Τουρισμού. Αποστολή του μουσείου είναι να αναδεί−
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ξει με αποτελεσματικό τρόπο, τον παραδοσιακό τρόπο 
ζωής, τα ήθη και τα έθιμα της κοινωνίας του 19ου αιώνα, 
στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης, μέσα από 
την παρουσίαση εκθεσιακού υλικού που στοχεύει στην 
βιωματική εμπειρία του επισκέπτη και καταγράφει την 
τοπική παράδοση. Η συλλεκτική πολιτική του μουσείου 
έχει στόχο την αναπαράσταση της κατοικίας του 19ου 
αιώνα στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης και 
την διασφάλιση της ακεραιότητας των συλλογών του. 
H ερευνητική πολιτική του μουσείου περιλαμβάνει τρία 
επίπεδα ενδιαφέροντος α) την αρχιτεκτονική − καλλιτε−
χνική δημιουργία μέσω αναπαράστασης του χώρου της 
κατοικίας του 19ου αιώνα β) την ιστορική τεκμηρίωση 
μέσω των αντικειμένων και των κειμηλίων και γ) την 
εποπτική πληροφόρηση με την χρήση προβολών που 
αφορούν το θέμα του μουσείου».

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια δαπάνη 
στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Προσο−
τσάνης ποσού 4.000,00 ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 και θα βαρύνει 
τον ΚΑ 00.6495 τόσο για το τρέχον οικ. έτος όσο και 
για τα επόμενα έτη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 65/2014 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης 
Νομού Δράμας (ΦΕΚ 1241/Β/14−06−2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 21 Μαΐου 2014

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F

      Αριθμ. οικ. 52535/1133 (4)
Kατάργηση της αρ. 2453/28−5−2009 απόφασης του Νο−

μάρχη Πρέβεζας (ΦΕΚ 1190/Β΄/2009) περί «ορισμού 
της εορτής του Αγίου Πνεύματος ως ημέρας υπο−
χρεωτικής αργίας για τις εμπορικές επιχειρήσεις».

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 46 του Ν. 2224/1994 

(ΦΕΚ 112/Α΄/94) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλι−
στικών δικαιωμάτων....) που τροποποίησε το άρθρο 42 
του Ν. 1892/1990 με το οποίο μπορεί να επιτρέπεται η 
λειτουργία την Κυριακή και τις ημέρες αργίας ορισμέ−
νων καταστημάτων.

2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του 
Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων, Σ.ΕΠ.Ε. και 
άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ 
4. του άρθρου 4 του Β.Δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής 
αναπαύσεως και ημερών αργίας» και του Β.Δ. 193/1972.

3. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμέ−
να το άρθρο 186, περίπτωση Δ΄, υποπερίπτωση 7 που 
προβλέπει την αρμοδιότητα εξαίρεσης επιχειρήσεων... 
γενικά από τις διατάξεις περί ανάπαυσης κατά την Κυ−
ριακή και τις μέρες αργίας.

4. Τη με αρ. πρωτ. Οικ− 407/38/7−1−2011 (ΦΕΚ 130/Β΄/
09−02−2011) και τη με αρ. πρωτ. 6061/205/8−2−2011 (ΦΕΚ 
374Β΄ 9−3−2011) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
για τη μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφε−
ρειάρχες.

5. Το ΠΔ 899/1976, ΦΕΚ 329Α΄ με το οποίο η Πρέβεζα 
είναι χαρακτηρισμένη τουριστικός τόπος.

6. Την υπ’ αρ. 2453/28−5−2009 απόφαση του Νομάρχη 
Πρέβεζας (ΦΕΚ 1190/Β΄/2009) περί ορισμού της εορτής 
του Αγίου Πνεύματος ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας 
για τις εμπορικές επιχειρήσεις.

7. Το αρ. πρωτ. 52429/1007/3−6−2013 έγγραφο της Δ/
νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου 
προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου− Δ. Μακεδονίας με θέμα «Κατάργηση υποχρεω−
τικής αργίας του Αγίου Πνεύματος στο ιστορικό κέντρο 
της Πρέβεζας».

8. Την αρ. πρωτ. 33031/7170/25−6−2013 απάντηση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− Δ. Μακεδονίας.

9. Την από 23 Μαρτίου 2013 αίτηση του Συλλόγου 
Καταστηματαρχών Ιστορικού Κέντρου με την οποία 
αιτείται να παραμείνουν ανοικτά τα καταστήματα του 
ιστορικού κέντρου τη Δευτέρα του Αγ. Πνεύματος για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών − τουριστών 
της πόλης.

10. Τις απόψεις των φορέων που διατυπώθηκαν με 
σχετικά έγγραφα και ειδικότερα: αρ. πρωτ. 68/14−5−2013 
έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Πρέβεζας 
και το από 17−5−2013 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου 
Πρέβεζας.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

12. Τις πραγματικές ανάγκες του Νομού Πρέβεζας. 
Η εορτή του Αγίου πνεύματος σε όλη την χώρα είναι 
εργάσιμη ημέρα για τον ιδιωτικό τομέα. Η απόφαση 
Νομάρχη για ορισμό της ως ημέρα υποχρεωτικής αρ−
γίας έγινε σε εντελώς διαφορετικές οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες από αυτές που ισχύουν σήμερα. Η 
κατάργηση της αργίας την ημέρα του Αγίου Πνεύματος 
επιβάλλεται για λόγους ισονομίας, ανταγωνιστικότητας 
και αλλαγής συνθηκών στη χώρα. Επίσης πρακτικά δη−
μιούργησε περισσότερα προβλήματα στην τοπική οικο−
νομία ειδικά στον τουρισμό, καθόσον ένα μεγάλο μέρος 
του Νομού Πρέβεζας είναι τουριστικός προορισμός και 
συγκεντρώνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος μεγάλο 
αριθμό επισκεπτών. Ακόμη με δεδομένη την οικονομική 
κρίση και δυσπραγία είναι απαίτηση μεγάλου αριθμού 
του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής να έχουν 
τη δυνατότητα να εργαστούν τη συγκεκριμένη ημέρα, 
αποφασίζουμε:

Καταργούμε την αρ. 2453/28−5−2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Πρέβεζας (ΦΕΚ 1190/Β΄/2009) περί «ορισμού της 
εορτής του Αγίου Πνεύματος ως ημέρας υποχρεωτικής 
αργίας για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

    Πρέβεζα, 2 Ιουνίου 2014 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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