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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2212.2−1/4945/01/17671/2016
(1)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστή−
ματος της Εταιρείας ARGONAV CORP. που εδρεύει
στα νησιά Μάρσαλ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα−
στάθηκε από το άρθρο 1 του Π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α/
17−7−2012) «Τροποποίηση Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και με−
τονομασία 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. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22−9−2015) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη−
σιωτικής Πολιτικής...»,
ια. του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23−9−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιβ. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μικών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτι−
λίας και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994
(ΦΕΚ 919/Β/14−12−1994) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/
Β/14−12−1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Τα αριθ. 07594991695603040078 και 076962752956
03140040 παράβολα Γενικής Γραμματείας Πληροφορι−
ακών Συστημάτων.
3. Την από 12 Φεβρουαρίου 2016 αίτηση της εταιρείας
ARGONAV CORP., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
ή υποκαταστήματος της εταιρείας ARGONAV CORP. που
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή της στις δι−
ατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστά−
θηκε 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 διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονι−
σμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων
ή ναυλώσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω
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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
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) 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.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία ARGONAV CORP. που εδρεύει στα νησιά
ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες από
την δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Δι−
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή
εξωτερικού ποσού δολαρίων Η.Π.Α. 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.
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2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυν−
ση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι−
κονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).
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 στοιχεία
ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου
και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ’ αυτό και
το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.
Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα,
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε
ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντο−
πόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακο−
λούθων 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. Η.Π.Α.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:
i) 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.
ii) 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. Η.Π.Α.
iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ
που χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων
πληρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ
που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται
και σε δολάρια Η.Π.Α. και να εμφανίζονται και στα τη−
ρούμενα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα
αντίστοιχα παραστατικά.
γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας
της εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί
αυτή, της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου
της, καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής
στην Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονο−
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση 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 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυ−
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
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Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Διεύ−
θυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα
Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσλη−
ψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού
εντός 10ημέρου από της συντελέσεώς της.
ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς
το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση 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 Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυν−
ση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι−
κονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας)
μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατά−
σταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματος
της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/1975
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31
του Ν. 4150/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθμ. 2212.2−1/3522/25/23852/17650/2016
(2)
Αποδοχή εγγυητικής Επιστολής για την Εταιρεία
Clarksons Platou (Hellas) Ltd που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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.
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γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/31−8−1994).
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/25−7−1997).
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/27−12−2005).
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4−3−2009).
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/29−4−2013).
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).
θ. του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα−
στάθηκε από το άρθρο 1 του Π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α/
17−7−2012) «Τροποποίηση Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και με−
τονομασία 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. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22−9−2015) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη−
σιωτικής Πολιτικής...»,
ια. του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23−9−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιβ. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και
Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β/
14−12−1994) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β/14−12−1994)
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιγ. της αριθ. 3122.1/3522/23852/02−04−2001 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 71/ΤΑΠ Σ/17−04−2001) όπως
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1545/Β/22−7−2015).
2. Το με αριθ. πρωτ.: 9494/318/23852/28−01−2016 έγγρα−
φο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι−
σμού (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά είκοσι εβδο−
μήντα δύο (72) ημέρες κατατεθείσα στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμ−
ματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική
Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού) Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης που προβλέ−
πεται στην παράγραφο 2 της αριθ. 3122.1/3522/22/23852/
02−7−2015 (ΦΕΚ 1545/Β/22−7−2015) απόφασης του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 3122.1/
3522/23852/02−04−2001 Κοινής Υπουργικής απόφασης,
περί εγκατάστασης στην Ελλάδα Γραφείου της Εται−
ρείας CLARKSON (HELLAS) LTD που εδρεύει στα νησιά
ΜΑΡΣΑΛ».
2. Η αριθ. 3122.1/3522/23852/02−04−2001 Κοινή Υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 71/ΤΑΠΣ/17−04−2001) όπως τρο−
ποποιήθηκε (ΦΕΚ 1545/Β/22−7−2015) θεωρείται ότι δεν
έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί
να υφίσταται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθμ. 6853/70
(3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 82/2015, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βριλησσίων.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια−
τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.05.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτο−
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06.02.2015 (ΦΕΚ 24/Α/06.02.2015)και το Άρθρο 56 του
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) περί άσκησης κα−
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή,
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α/11−05−2015).
5. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο−
ρίας, (ΚΟΚ), όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999)
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (ΦΕΚ 228/Α/27.12.2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
8. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω−
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκε−
ντρωμένων Διοικήσεων».
9. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 Αποφά−
σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ−ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου
52Α του Ν. 2696/1999».όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αρ. πρ. Οικ. 22769/12259/2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, με θέμα: "Διευκρινίσεις − Οδηγίες περί Εγκρίσεων
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ
και στους χερσαίους χώρους λιμένων".
12. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 61015/33811 έγγραφο της
Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως λη−
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φθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία,
υπ’ αριθμ. 100/2015 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Βρι−
λησσίων, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με
τα συνημμένα της.
13. Την 4/15 Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων, βάσει της οποίας
ελήφθη η 25/15 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
14. Την υπ’ αριθμ. 25/15 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ για τις
υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
15. Την, υπ’ αριθμ. 82/ 2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
Βριλησσίων, με την οποία κατά πλειοψηφία αποφάσισε
την έγκριση των υπόψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο−
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2016 του Δήμου
Βριλησσίων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 698/19−01−2016
έγγραφο του Δήμου Βριλησσίων, και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλ−
λουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της
περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση παραχώρησης προτεραιότητας στα οχή−
ματα που κινούνται επί της οδού Μιαούλη έναντι των
αντίστοιχων που κινούνται επί της οδού Κολοκοτρώνη
και την υλοποίηση διαβάσεων πεζών στις εν λόγω οδούς
στη συμβολή τους με την πλατεία 28ης Οκτωβρίου "Γε−
ωργίου Σεφέρη", με κατακόρυφη σήμανση (τοποθέτηση
δύο (2) σημάτων Ρ−2 και Π−21 επί της οδού Κολοκοτρώνη
και ενός (1) Π−21 επί της οδού Μιαούλη).
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋπο−
θέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο−
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία
(ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα απόφαση
να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο
οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ−
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Αυτοδίκαιης ανάκληση της, σε περίπτωση μη τήρησης
των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από
τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς
τις οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιο−
τήτων τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
Την Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Βριλησσίων , βάσει της οποίας ελήφθη η εν
λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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Αριθμ. 28539
(4)
Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της πεν−
θήμερης εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες και νυχτερινές ώρες καθώς και 24ωρης
λειτουργίας της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του
Δήμου Αρταίων, Νομού Άρτας, για το έτος 2016.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,214, 225, 238 και 280 παρ.
1, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 ββ) του
Π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτ. Μακεδονίας».
3. Την ΠΥΣ αρ. 4/6.2.2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) «Απο−
δοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Απο−
κεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/Α΄/14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
δ. Την αριθμ. 77912/16422/28−12−2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−
Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι−
κής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής
Μακεδονίας».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), που αφορούν
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 36, 48, 171 και 176 του
Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2007)», όπως
ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/2006),
όπως ισχύουν.
9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27−6−2006 απόφα−
ση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 769/Β΄/2006).
11. Την αριθμ. 47/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του εν λόγω Δήμου, καθιέρωση κατ’ εξαίρεση
από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες
καθώς και 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Ηλεκτρο−
φωτισμού, για το έτος 2016, του ανωτέρω Δήμου.
12. Το γεγονός ότι, επιβάλλεται η καθιέρωση κατ’ εξαί−
ρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές
ώρες καθώς και 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας
Ηλεκτροφωτισμού του ανωτέρω Δήμου, λόγω της ιδιο−
τυπίας των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων
αναγκών του (αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ηλε−
κτροφωτισμού, αποκατάσταση βλαβών τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες σε μεγάλους οδικούς άξονες στο κέντρο
της πόλης και στην Περιφερειακή οδό, αποκατάσταση
βλαβών σε ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου εργα−
σίας κ.λπ.) και
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13. Την αριθμ. 3862/05−02−2016 σχετική βεβαίωση της
αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας, ότι υπάρχει εξασφα−
λισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ανωτέρω
Δήμου, για το σκοπό αυτό, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες καθώς και
24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού,
για το έτος 2016, του ανωτέρω Δήμου, λόγω της ιδιο−
τυπίας των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων
αναγκών του (αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ηλε−
κτροφωτισμού, αποκατάσταση βλαβών τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες σε μεγάλους οδικούς άξονες στο κέντρο
της πόλης και στην Περιφερειακή οδό, αποκατάσταση
βλαβών σε ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου εργα−
σίας κ.λπ.) , όπως αναφέρεται στην αριθμ. 47/2016 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ανωτέρω Δήμου.
Κάλυψη δαπάνης:
Από την απόφαση αυτή, προκύπτει δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου
Αρταίων, για την οποία υπάρχει εξασφαλισμένη πίστω−
ση στους Κ.Α. 20−6012 (45.000,00 ευρώ), Κ.Α. 20−6051
(7.000,00 ευρώ), Κ.Α. 20−6022 (2.200,00 ευρώ) και
Κ.Α. 20−6052 (700,00 ευρώ), αυτού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 29 Φεβρουαρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F
(5)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Στην 273/10962/26−01−2016 απόφαση του Αναπληρω−
τή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 375 Β΄ 18−02−2016 διορθώνεται
από το εσφαλμένο:
Άρθρο 8
Κυρώσεις
Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται
κατ’ εφαρμογή της, δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις
ή ενισχύσεις και επιπλέον επιβάλλονται οι διοικητικές
και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23
του Ν. 248/1914 (Α΄ 110) όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 13 του Ν. 2538/1997 (Α΄ 242) και όπως αυτό κάθε
φορά ισχύει,

στο ορθό:
Άρθρο 8
Κυρώσεις
Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνο−
νται κατ’ εφαρμογή της, δεν καταβάλλονται αποζημι−
ώσεις ή ενισχύσεις και επιπλέον επιβάλλονται οι διοι−
κητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο
Νόμο 4235/2014 (Α΄32) και όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.
Επίσης στην 274/10968/26−01−2016 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 376 τεύχος Β΄ 18−02−2016
διορθώνεται
το εσφαλμένο:
Άρθρο 12
Κυρώσεις
Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται κατ’
εφαρμογή της, δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις ή ενισχύ−
σεις και επιπλέον επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές
κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 23 του Ν. 248/1914
(Α΄ 110) όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 13 του
Ν. 2538/1997 (Α΄ 242) και όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.
Παράλληλα με την επιβολή των κυρώσεων της πρώτης
παραγράφου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, συμπερι−
λαμβανομένης της παράνομης διατήρησης ζώων μετά το
πέρας των προβλεπόμενων από τις διατάξεις χρονικών
ορίων, οι αρμόδιες αρχές ΠΕ δύναται να εφαρμόσουν κατά
περίπτωση και μετά από συνεκτίμηση των επιδημιολογι−
κών παραγόντων, τα ακόλουθα: κατάσχεση και θανάτωση
των ζώων (χωρίς αποζημίωση), ή/και απαγόρευση εξόδου
ζωικών προϊόντων από την εκμετάλλευση ή/και άλλα μέ−
τρα υγειονομικού χαρακτήρα, που να διασφαλίζουν την
αποφυγή εξάπλωσης του νοσήματος.
Ειδικά στην περίπτωση παράνομης εισαγωγής ζώων
σε εκτροφή υπό επιτήρηση, παράλληλα με την επιβολή
των κυρώσεων της πρώτης παραγράφου και πέραν της
κατάσχεσης και θανάτωσης των ζώων (χωρίς αποζημίω−
ση), οι αρμόδιες αρχές ΠΕ θέτουν εκ νέου την εκτροφή
υπό επιτήρηση για περίοδο δύο ετών από την ημερομη−
νία απομάκρυνσης των παράνομα εισαχθέντων ζώων.
στο ορθό:
Άρθρο 12
Κυρώσεις
Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνο−
νται κατ’ εφαρμογή της, δεν καταβάλλονται αποζημι−
ώσεις ή ενισχύσεις και επιπλέον επιβάλλονται οι διοι−
κητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο
Νόμο 4235/2014 (Α΄ 32) και όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.
(Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων).
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: 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
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02006451003160008*
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