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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32528 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10853/7−3−2012 απόφασης 

«Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδί−
ων του ν. 3908/2011 για το έτος 2012».

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 7 παρ. 2 και 16 παρ. 20 του ν. 3908/2011 «Ενί−

σχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α−8).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Α−98).

3. Το Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας» (Α−165).

4. Των Π.Δ. 85 (ΦΕΚ 141 Α 21−06−2012) «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013(Α΄ 152) και 
Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 153)

5. Την υπουργική απόφαση 27857/ΔΙΟΕ/547 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Πανα−
γιώτη Μηταράκη».

6. Την υπ’ αριθμ. 10851/7−3−2012 (Β−677) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστι−
κότητας, και Ναυτιλίας «Καθορισμός του ποσού της επι−
χορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των 
επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 

περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδί−
ων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας 
και της δικτύωσης του νόμου 3908/2011 για το έτος 2012.».

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

α. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής :

Άρθρο 1
Επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας

1. Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κα−
τηγορίας Γενικής Επιχειρηματικότητας της περίπτωσης 
α΄ του άρθρου 6 του νόμου 3908/2011, κατά το έτος 
2012, καθορίζεται ποσό φορολογικής απαλλαγής για την 
πρώτη εξαμηνιαία περίοδο ύψους τριακοσίων εκατομμυ−
ρίων (300.000.000) ευρώ και για τη δεύτερη εξαμηνιαία 
περίοδο εννιακοσίων εκατομμυρίων (900.000.000) ευρώ.

β. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής :

Άρθρο 2 
Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατη−
γορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης της περίπτωσης β΄ του 
άρθρου 6 του ν. 3908/2011, κατά το έτος 2012, το ποσό 
της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης για την α΄ εξαμηνιαία περίοδο του έτους 
καθορίζεται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) 
ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε πέντε 
εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.

Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρημα−
τοδοτικής μίσθωσης για την δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο 
του έτους καθορίζεται σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια 
(75.000.000) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλ−
λαγής σε τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) ευρώ.

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 (Επενδυτικά σχέ−
δια Περιφερειακής Συνοχής) αντικαθίσταται, ως εξής : 
«3. Κατά τη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2012, 
για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατη−
γορίας Περιφερειακής Συνοχής, το ποσό της επιχορή−
γησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
καθορίζεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) 
ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε δια−
κόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ. Τα ανωτέρω 
ποσά κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας, με 
βάση τις υφιστάμενες διαφορές στα επίπεδα ανάπτυ−
ξής των, το πληθυσμιακό μέγεθός τους, τις επιπτώσεις 
της κρίσης σε περιφερειακό επίπεδο, την απορρόφηση 
των κονδυλίων της πρώτης εξαμηνιαίας περιόδου και 
τον προσανατολισμό των επενδύσεων σε σχέση με το 
μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων, ως εξής:
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Ποσά σε εκ. €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 3 ΕΚ ΕΥΡΩ (ΓΔΙΕ, ΕΜΑ)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ 3 ΕΚ ΕΥΡΩ (Δ/νσεις 
Αναπτυξιακού Προγραμμα−
τισμού Περιφερειών)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ−
ΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Επιχορήγηση Φορολογική 
απαλλαγή

Επιχορήγηση Φορολογική
 απαλλαγή

Επιχορήγηση Φορολογική 
απαλλαγή

A.M.Θ. 30 12 20 8 50 20

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 40 16 30 14 70 30

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 20 8 10 4 30 12

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 30 12 20 6 50 18

ΗΠΕΙΡΟΣ 20 8 15 6 35 14

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 13 5 7 3 20 8

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 30 12 20 8 50 20

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 20 8 15 4 35 12

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 20 8 15 8 35 16

ΑΤΤΙΚΗ 30 12 20 8 50 20

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 20 8 10 4 30 12

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 12 5 8 3 20 8

ΚΡΗΤΗ 15 6 10 4 25 10

Επικράτεια 300 120 200 80 500 200

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F

Αριθμ. 101876 /Δ4 (2)
    Καταργήσεις – Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 παρ. 5 και του άρθρου 8 παρ. 2 του 

Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(167 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 2 και 5 του 
Ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (147 Α΄), όπως ισχύουν.

2. Του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2525/97(ΦΕΚ 188/τ.Α΄/
23−9−1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι−
δευτικού του έργου και άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/
7−6−2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Του άρθρου 59 παρ. 15 του Ν.3966/2011 «Θεσμικό 
Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄).

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό 
π.δ. 63/2005, Α΄98).

6. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213, τ.Α΄) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.).

7. Της παρ. 2. του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 
194/τΑ΄/22−11−2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες»

8. Την υπ’ αριθμ. 62124/Γ2/9−5−2013 (ΦΕΚ 1218/τ.Β΄/
20−5−2013) κοινή υπουργική απόφαση «Αριθμός μαθητών 
ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.»

9. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τΑ΄/25−6−2013) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών»

10. Tην υπ’ αριθμ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/
09−07−2012) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταικούρα».

11. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών 
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Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης. 

12. Tις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων 
ως ακολούθως:

• Την απόφαση αριθμ. 277/2012 Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέστου.

• Την απόφαση αριθμ. 642/2012 Δημοτικού Συμβουλίου 
Καβάλας

• Την πράξη αριθμ. 13/2013 Δημοτικής Επιτροπής Παι−
δείας του Δήμου Αθηναίων.

• Την απόφαση αριθμ. 493/2012 Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμαριάς.

• Την απόφαση αριθμ. 191/2012 Δημοτικού Συμβουλίου 
Ν. Ζίχνης.

• Την απόφαση αριθμ. 616/2012 Δημοτικού Συμβουλίου 
Κοζάνης.

• Την απόφαση αριθμ. 312/2012 Δημοτικού Συμβουλίου 
Ζαγορίου.

• Την απόφαση αριθμ. 313/2012 Δημοτικού Συμβουλίου 
Πωγωνίου.

• Την απόφαση αριθμ. 232/2012 Δημοτικού Συμβουλίου 
Δωδώνης.

• Την απόφαση αριθμ. 502/2012 Δημοτικού Συμβουλίου 
Σπάρτης.

13. Την υπ’ αριθμ. 63466/ΞΔΔΟ: 2528/4−6−2013 βεβαίωση 
δέσμευσης πίστωσης μεταφοράς μαθητών της Περιφέ−
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

14. Την υπ’ αριθμ 102740/1158/19−3−2013 βεβαίωση δέ−
σμευσης πίστωσης μεταφοράς μαθητών της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

15. Την υπ’ αριθμ. 25346/1750/6−3−2013 βεβαίωση δέ−
σμευσης μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Ηπεί−
ρου. 

16. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη για τη μεταφορά μαθητών ύψους 58,200,00 ευρώ 
περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού των οικείων 
Περιφερειών από 1−9−2013 μέχρι 31−12−2013 και 146,000,00 
ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη, αποφασίζουμε:

1. Συγχωνεύουμε από το σχολικό έτος 2013−2014 τις 
Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως 
ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΟΝΟΜΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΔΡΑ

1 ANAT. 
MAKEΔΟΝΙΑΣ 

& ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ 8ο ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ. 
ΚΑΒΑΛΑΣ
(2101001)

4ο ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ. 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΚΑΒΑΛΑ

4ο ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ. 
ΚΑΒΑΛΑΣ
(2101021)

2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
& ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ ΑΝΩ 
ΘΕΡΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

(3705080)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΕΧΙΝΟΥ 

ΕΧΙΝΟΣ

ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ. ΕΧΙΝΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ
(3704010)

3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΥΜΝ. ΠΕΡΝΗΣ
(2103020)

ΓΥΜΝ. 
ΧΡΥΣΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΓΥΜΝ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
(2103010)

 4 AΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 30ο ΓΥΜΝ. ΑΘΗΝΩΝ
(501300)

39ο ΓΥΜΝ. 
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

39ο ΓΥΜΝ.
ΑΘΗΝΩΝ 
(501390)

5 AΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 30ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ
(551300)

39ο 
ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

39ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ
(551390)

6 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 5ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
(551080)

46ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

46ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
(551230)
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7 ATTΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 5ο ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΑ
(501503)

5ο ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΑ
 

ΒΥΡΩΝΑΣ

4ο ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΑ
(551502)

8 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 4ο ΓΥΜΝ 
ΒΥΡΩΝΑ
(501502)

4ο ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ.
ΒΥΡΩΝΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ

5ο ΓΥΜΝ 
ΒΥΡΩΝΑ
(501503)

9 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 53 ΓΥΜΝ ΑΘΗΝΩΝ
(501646)

54ο ΓΥΜΝ.
ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

54 ΓΥΜΝ.
ΑΘΗΝΩΝ
(501073)

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 54 ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ
(551073)

53ο ΓΕΛ.ΑΘΗΝΩΝ
 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

53 ΓΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ
(551646)

11 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 70 ΗΜΕΡ 
ΓΥΜΝ ΑΘΗΝΩΝ

(501520)

43ο ΓΥΜΝ ΑΘΗ−
ΝΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

43ΗΜΕΡ ΓΥΜΝ ΑΘΗ−
ΝΩΝ

(501361)

12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
(551906)

1ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
(551917)

13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 

1ο ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ ΑΓ. ΙΩ−
ΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

(501914)

1ο ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ.
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΡΕΝΤΗΣ

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ

2ο ΗΜΕΡ.ΓΥΜΝ.ΑΓ. ΙΩ−
ΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

(501952)

14 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ. ΚΑ−
ΛΑΜΑΡΙΑΣ
(1901011)

4ο ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ. 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

4ο ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ. 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

(1901080)

 15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΕΡ.ΓΥΜΝ. 
ΓΑΖΩΡΟΥ
(4405020)

ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ. 
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ. 
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

(4405010)
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2. Καταργούμε από το σχολικό έτος 2013−2014 τις παρακάτω σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ

1 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 6ο ΕΣΠ. ΓΥΜΝ. ΑΘΗΝΩΝ
(501058)

2 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΕΡ. ΓΕΛ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
(2744001)

3 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ. ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ 
(2001076)

 4 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΩΝ 1ου 
ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

(2009010)

5 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΜΕΡ. ΓΥΜΝ. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ
(2002010)

6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
(3101052)

7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1ο ΕΣΠΕΡ. ΓΥΜΝ. ΣΠΑΡΤΗΣ
(3001036)

8 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Α΄ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 
(1935001) 

9 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
(5035001) 

10 ΚΡΗΤΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 
(5035002) 

11 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
(5035004) 

12 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΙΣΣΟΥ 
(5035005) 

13 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΛ ΘΕΡΙΣΣΟΥ 
(5044002) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  

F

Αριθμ. 3122.1/4680/01 (3)
   Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή−

ματος της εταιρείας EMC GAS CORPORATION που 
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Α.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17−4−1968).
β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/22−4−1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/31−8−1994).
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 145/Α/25−7−1997).
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/27−12−2005).
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4−3−2009).

ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/29−4−2013).
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

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

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

ι. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−06−2013) «Περί Διο−
ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
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ια. της αριθ. 1246.3/4/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) όπως 
συμπληρώθηκε με την αριθ. 3122.3/18−5−2005 (ΦΕΚ 704 
Β) 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).

2. Το αριθ. 3913594/1−7−2013 παράβολο ΔΟΥ Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ.
3. Την από 05 Ιουλίου 2013 αίτηση της εταιρείας EMC 

GAS CORPORATION, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας EMC GAS 
CORPORATION που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την 
υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2234/1994 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3752/2009 και 
με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013 με το σκοπό όπως εφό−
σον επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχολείται 
αποκλειστικά και μόνο με πράξεις που προβλέπονται 
στο άρθρο αυτό, δηλαδή με τη διαχείριση, εκμετάλ−
λευση, ναύλωση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγο−
ραπωλησιών 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 αντιπροσώπευση πλοιοκτη−
τριών 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 
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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 EMC GAS CORPORATION που εδρεύει 
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο 
μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να 
καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζι−
κή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του 
εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του Α.Ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του Α.Ν 378/1968 και του άρθρου 25 
του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν.3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013, καθώς 
και των όρων της απόφασης αυτής.

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

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε 
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση 
του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, 
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής 
του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται 
σ' αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συ−
νάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, 
ή και σε Ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, 
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε 
Ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία 
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτι−
κής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) των ακολούθων 
εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα 
καθώς και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το 
παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών 
της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυ−
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:

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. ΗΠΑ.

iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη−
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, 
της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, 
καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην 
Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυν−
ση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε−
ρικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδή−
ματος) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή 
που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω−
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα−
νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινοποίηση 
και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση 
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κάθε 
μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυν−
ση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου 
από της συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς 
το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση 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 αναφέρεται στην παράγραφο (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.
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2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

΄Αρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/75 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 
του Ν.4150/13.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς, 19 Ιουλίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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