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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/78600/0023Α
(1)
Ανάθεση στην ΕΘΝΙΚΗ τράπεζα του έργου της συγκέ−
ντρωσης και εξόφλησης από το Ελλ. Δημόσιο, οφει−
λών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους,
με ομόλογα.

Ανάθεση στην ΕΘΝΙΚΗ τράπεζα του έργου της συ−
γκέντρωσης και εξόφλησης από το Ελλ. Δημόσιο,
οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευ−
τές τους, με ομόλογα. ...............................................................

1

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών σύμφω−
να με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν. 3842/2010
(Α΄/58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες δια−
τάξεις». .................................................................................................... 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 2/54979/0025/23−7−2009
(ΦΕΚ Β΄/1554/28.07.2009) απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών για την παροχή της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρη−
ματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιού−
νται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχου−
σας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης
από τα πιστωτικά ιδρύματα». .............................................. 3
Υπαγωγή της Ελληνικής εταιρείας «HTC SOUTH
EASTERN EUROPE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙ−
ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» και διακριτικό τίτλο «HTC
SOUTH EASTERN EUROPE ΕΠΕ» (εφεξής αναφε−
ρομένη ως HTC SOUTH EASTERN EUROPE ΕΠΕ),
στις διατάξεις του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄),
που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, του Νομού
Αττικής. ................................................................................................... 4
Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας
«TASKMASTER LTD.», σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄). ...................................... 5

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−
πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α΄/3.8.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη καιδιαχείριση δανείων
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).
3. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ
247/Α΄/27.11.1995) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με
το ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010).
4. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ 1673/Β΄/2010)
Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομικών, Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Διά Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός προϋποθέσεων και δι−
αδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά ιδρύματα, του έργου της
συγκέντρωσης και εξόφλησης από το Ελλ. Δημόσιο, οφει−
λών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους»
5. Την αριθμ. 2/74243/0023/3−11−2010 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών Επιτροπής
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών πιστωτικών
ιδρυμάτων, για την ανάθεση του έργου συγκέντρωσης
και εξόφλησης από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των
νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Την αριθμ. 2/74227/0023Α/3−11−2010 «Πρόσκληση Εν−
διαφέροντος» προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
7. Το από 5 Νοεμβρίου 2010 «Πρακτικό Αποσφράγι−
σης» της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών πιστωτικών ιδρυμάτων.
8. Το από 8 Νοεμβρίου 2010 «Πρακτικό Αξιολόγισης»
της ίδιας Επιτροπής.
9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».
10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).
11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009).
12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους,
αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στην ΕΘΝΙΚΗ τράπεζα το έργο της συ−
γκέντρωσης και εξόφλησης των οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους με ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου (Ε. Δ.), έναντι αμοιβής 0,0375% επί
του συνολικού ποσού των διατιθέμενων ομολόγων για
εξόφληση των οφειλών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 27 του ν. 3867/2010, ως ακολούθως:
1. Το έργο συνίσταται στη συγκέντρωση και επεξερ−
γασία των οικονομικών στοιχείων των νοσοκομείων που
αφορούν οφειλές προς τους προμηθευτές τους των
ετών 2007, 2008 και 2009, καθώς και στην εξόφληση
αυτών με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
2. Οι διαδικασίες της εκτέλεσης του έργου είναι οι
ακόλουθες:
• Οριστικοποίηση από το Υπουργείο Υγείας και Κ. Α.
του πίνακα με τα συνολικά ποσά οφειλών ανά νοσο−
κομείο και έτος (2007−2009), που δύνανται να εξοφλη−
θούν με ομόλογα του Ε.Δ. και αποστολή στην ΕΘΝΙΚΗ
Τράπεζα.
• Συμφωνία Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας για τα μηχανογραφικά
αρχεία με τα οποία θα διαβιβάζονται οι πίνακες των
τελικών ποσών ανά δικαιούχο από τα νοσοκομεία.
• Αποστολή των μηχανογραφικών αρχείων από τα
νοσοκομεία στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα σε εβδομαδιαία
βάση.
• Γνωστοποίηση από την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα στο Γενι−
κό Λογιστήριο του Κράτους του ποσού των ανωτέρω
αρχείων για την έκδοση των αποφάσεων έκδοσης και
χορήγησης των ομολόγων.
• Διανομή των ομολόγων με βάση τα μηχανογραφικά
αρχεία στους δικαιούχους προμηθευτές και διαχείριση
εκχωρήσεων.
• Ενημέρωση από την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα προς τα νο−
σοκομεία εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα
για τις εξοφλήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον προ−
ηγούμενο μήνα.
3. Περαιτέρω λεπτομέρειες για τις διαδικασίες εκτέ−
λεσης του έργου όπως περιγράφονται στην σύμβαση
που θα συναφθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Aριθμ. ΔΟΣ Α 1150236 ΕΞ2010
(2)
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 Α του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως προστέθηκε
με το άρθρο 78 του ν. 3842/2010 (Α΄/58) «Αποκατά−
σταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 78
του ν. 3842/2010 (Α΄/58) «Αποκατάσταση φορολογικής
δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», οι
οποίες ενσωματώθηκαν στο νέο άρθρο 51 Α στο Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄/213) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και της Γενι−
κής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221) «Κα−
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄/214) «Διορι−
σμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε τα μη συνεργάσιμα κράτη για το
έτος 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά−
φου 5 του άρθρου 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Ει−
σοδήματος, όπως ισχύει, με βάση τα κριτήρια που
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου,
ως ακολούθως:
Α/Α
1.
2.
3.

Ανδόρα
Ανγκουίλα
Αντίγκουα και
Μπαρμπούντα

Andorra
Anguilla
Antigua & Βarbuda

4.

Αρούμπα

Aruba

5.

Μπαχάμες

the Bahamas
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6.
7.
8.
9.

Μπαχρέιν
Μπαρμπάντος
Βερμούδες
Μπελίζ

Bahrain
Barbados
Bermuda
Belize

10.

Βρετανικές Παρθένοι
Νήσοι

British Virgin Islands

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Μπρουνέι
Brunei
Νήσοι Κέιμαν
Cayman Islands
Νήσοι Κουκ
the Cook Islands
Κόστα Ρίκα
Costa Rica
Χιλή
Chile
Ντομίνικα
Dominica
Γιβραλτάρ
Gibraltar
Γρενάδα
Grenada
Γουατεμάλα
Guatemala
Γκέρνσεϋ
Guernsey
Νήσος Μαν
Isle of Man
Τζέρσεϋ
Jersey
Λίβανος
Lebanon
Λιβερία
Liberia
Λιχτενστάιν
Liechtenstein
Μαλαισία
Malaysia
Νήσοι Μάρσαλ
Marshall Islands
Μοντσεράτ
Montserrat
Μαυρίκιος
Mauritius
Μονακό
Monaco
Ναούρου
Nauru
Ολλανδικές Αντίλλες
Netherland Antilles
ΠΓΔΜ
FYROM
Νιούε
Niue
Παναμάς
Panama
Φιλιππίνες
Philippines
Αγία Λουκία
St. Lucia
Άγιος Χριστόφορος
38.
St. Kitts and Nevis
και Νέβις
Άγιος Βικέντιος
St. Vincent and the
39.
και Γρεναδίνες
Grenadines
40.
Σαμόα
Samoa
41.
Σεϋχέλλες
Seychelles
42.
Σιγκαπούρη
Singapore
43. Νήσοι Τέρκς και Κάικος
Turks and Caicos
Παρθένοι νήσοι
44.
US Virgin Islands
των ΗΠΑ
45.
Βανουάτου
Vanuatu
46.
Ουρουγουάη
Uruguay
47.
Χόνγκ−Κόνγκ
Hong−Kong
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Aριθμ. οικ. 2/78586/0025
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 2/54979/0025/23−7−2009
(ΦΕΚ Β΄/1554/28.07.2009) απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών για την παροχή της εγ−
γύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδό−
τηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματο−
πιστωτικής και οικονομικής κρίσης από τα πιστωτι−
κά ιδρύματα».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄/143/
12.07.1995) και ιδίως το άρθρο 1.
2. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ Β΄/2408/3.12.2009) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
3. Την αριθ. οικ. 2/49086/0025/14.07.2009 (ΦΕΚ
Β΄/1396/14.07.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών.
4. Την αριθμ. οικ. 2/54979/0025/23−7−2009 (ΦΕΚ
Β΄/1554/28.07.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών.
5. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/C 155/02).
6. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής − Προσωρινό Κοινο−
τικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με
σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής
και οικονομικής κρίσης (ΕΕ C 16/2009), όπως τροπο−
ποιήθηκε.
7. Την απόφαση της 3ης Ιουνίου 2009 της ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης
«Ν. 308/2009» για την παροχή εγγυήσεων στις επιχει−
ρήσεις κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση.
8. Την απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής του
άρθρου 5 του Ν. 2322/95 (Συνεδρίαση αριθ. 43/2010)
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη
της στον Υφυπουργό Οικονομικών για την τροπο−
ποίηση της παροχή της αριθμ. οικ. 2/54979/0025/
23−7−2009 (ΦΕΚ Β΄/1554/28.07.2009) απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών για την παροχή εγγύη−
σης του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά ιδρύματα
για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποι−
ούνται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, αποφασί−
ζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. οικ.
2/54979/0025/23−7−2009 (ΦΕΚ Β΄/1554/28.07.2009) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως
ακολούθως:
• Η παράγραφος 5 του κεφαλαίου Β΄ τροποποιείται
ως εξής:
«Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων προς τα πιστωτι−
κά ιδρύματα για την υπαγωγή τους στο προσωρινό
πλαίσιο υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι
10/12/2010.
Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης τα πιστω−
τικά ιδρύματα υποχρεούνται να την κοινοποιήσουν στο
Γ.Λ.Κ. (Δ 25). ΣχέδΊο αίτησης είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.minfin.gr)».
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• Οι παράγραφοι 7 και 8 του κεφαλαίου Β τροποποι−
είται και συμπληρώνεται ως εξής:
«Σε περίπτωση μη καταβολής τριών (3) συνεχόμενων
χρεωλυτικών δόσεων, το εγγυημένο ποσό του χορηγού−
μενου δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.
Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν σύμφω−
να με το άρθρο 11 του Ν. 2322/95, την είσπραξη από
τους πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές των ληξιπρό−
θεσμων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δόσεων,
προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια διασφάλισης
των απαιτήσεων τους και κατ’ επέκταση αυτών του
εγγυητή Ελληνικού Δημοσίου. Τα πιστωτικά ιδρύματα,
προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο, μετά την
παρέλευση του τριμήνου από την ολοσχερή ρευστοποί−
ηση των εξασφαλίσεων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά
που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/04.01.2006 (ΦΕΚ
Β΄/16/13.01.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. οικ. 2/54979/0025/
23−7−2009 (ΦΕΚ Β΄/1554/28.07.2009) απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. ΙΕ/46142/4310/50160
(4)
Υπαγωγή της Ελληνικής εταιρείας «HTC SOUTH
EASTERN EUROPE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» και διακριτικό τίτλο «HTC SOUTH
EASTERN EUROPE ΕΠΕ» (εφεξής αναφερομένη ως
HTC SOUTH EASTERN EUROPE ΕΠΕ), στις διατάξεις
του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄), που εδρεύει στο
Δήμο Αμαρουσίου, του Νομού Αττικής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν 89/1967 «περί εγκαταστάσεως
εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»
(Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α΄/1967», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιή−
θηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο
ΣΤ΄) − (ΦΕΚ 312/τ.Α΄/2005).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/
14−7−2000), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης

και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ.Α΄/07−09−2010).
6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 10161/5−3−2010 απόφαση της Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μετα−
βίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανά−
πτυξης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ−
θυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας
Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στους Προϊσταμένους των
Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτής και στον Προϊστάμενο
του Αυτοτελούς Γραφείου Αντισταθμιστικών Οφελών
της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης»
(Φ.Ε.Κ. 250/Β΄/10−3−2010).
8. Την υπ. αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642/Β΄/
14−10−2010) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».
9. Την από 12−10−2010 αίτηση της εταιρείας «HTC
SOUTH EASTERN EUROPE ΕΠΕ» για την υπαγωγή της
στις διατάξεις του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
10. Την από 09−09−2010 πιστοποίηση του Πρωτοδικείου
Αθηνών, από την οποία προκύπτει ότι η Εταιρεία «HTC
SOUTH EASTERN EUROPE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» και διακριτικό τίτλο «HTC SOUTH
EASTERN EUROPE ΕΠΕ» έχει συσταθεί και λειτουργεί
νόμιμα στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.
11. Tην απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παργρ.
1 του ν. 3427/2005, η οποία συνεδρίασε στις 26−10− 2010,
για τη πιστοποίηση του ποσοστού κέρδους της εται−
ρείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την υπαγωγή της εταιρείας «HTC SOUTH
EASTERN EUROPE ΕΠΕ» στις διατάξεις του αν 89/67,
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστά−
θηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
2. Η εταιρεία έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή
υπηρεσιών διαφήμισης και μάρκετινγκ στη μητρική
εταιρεία του Ομίλου με την επωνυμία HTC Corporation
(Taiwan).
Άρθρο 2
1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφα−
σης αυτής, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυ−
ξης− Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού−Τμήμα Β΄) και στο Υπουργείο
Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας − Διεύθυν−
ση Φορολογίας Εισοδήματος − Τμήμα Β΄) τη δήλωση
μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., και να
γνωστοποιήσει τα πλήρη στοιχεία της εγκαταστάσεώς
της στην Ελλάδα.
Επίσης εντός της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι
υποχρεωμένη να υποβάλλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες
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τη σύμβαση παροχής των αναφερομένων στο άρθρο 1
παράγραφος 2 της παρούσης υπηρεσιών προς τη μη−
τρική εταιρεία του Ομίλου.
2. Επίσης, η εταιρεία υποχρεώνεται κάθε χρόνο να
υποβάλει το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων −
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού − Τμήμα Β΄, όλα τα
στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Γραφείου
της στην Ελλάδα κατά τον προηγούμενο χρόνο.
Ειδικότερα η ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα γίνεται σύμφωνα
με τα έντυπα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και
Ανάπτυξης− Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων−
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού − Τμήμα Β΄, και στα
οποία η εταιρεία θα αναφέρει:
αα) το ημεδαπό και αλλοδαπό προσωπικό που απα−
σχολήθηκε τον προηγούμενο χρόνο, τα στοιχεία κάθε
υπαλλήλου και το χρόνο απασχόλησής του.
ββ) το ποσό των ετησίων δαπανών λειτουργίας της
στην Ελλάδα
γγ) το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων της και
δδ) το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβα−
σμάτων από το εξωτερικό για την κάλυψη των δαπανών
αυτών,
καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο αναφέρεται στα έντυπα
αυτά.
Άρθρο 3
1. Η Εταιρεία «HTC SOUTH EASTERN EUROPE ΕΠΕ»
υποχρεώνεται:
α) να δαπανά ετησίως το ποσό των € 100.000 του−
λάχιστον, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά
στην κάλυψη των κάθε είδους δαπανών λειτουργίας
και μισθοδοσίας του προσωπικού της, και το οποίο θα
πρέπει να τεκμηριώνεται από αντίστοιχα παραστατικά
στοιχεία, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων.
β) να τιμολογεί το ποσό των ετησίων δαπανών του,
πλέον του προσδιορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς
τη μητρική εταιρεία του Ομίλου.
γ) να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά
μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως προκύπτει από βε−
βαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην
οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμ−
βάζει το ποσό αυτό, και
δ) να απασχολεί προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων
ατόμων εκ των οποίων ένας υπάλληλος δύναται να
απασχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης.
2. Για κάθε μεταβολή της εταιρείας όπως ενδεικτικά, η
νομική μορφή, η επωνυμία, το αντικείμενό της, ο διαχει−
ριστής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της, καθώς και η διακοπή
της λειτουργίας της, η εταιρεία υποχρεώνεται να ενημε−
ρώνει το Υπουργείο Οικονομίας, Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού, Τμήμα Β΄, εντός πενήντα (50) ημερών το
αργότερο από την ημέρα της μεταβολής, υποβάλλοντας
τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά.
3. Επίσης θα ενημερώνεται εντός 15 ημερών το Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού − Τμήμα Β΄, και το Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
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και Κοινωνικής Ένταξης, Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής Οικονομίας, για κάθε πρόσληψη ή απόλυση
αλλοδαπού προσωπικού καθώς και για κάθε αλλαγή
διευθύνσεως, τηλεφώνου, fax κ.λπ. της εταιρείας.
4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της
εταιρείας (cost−plus), όπως προέκυψε από την εξέταση
της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την
Επιτροπή του άρθρου 28 του ν. 3427/2005 ορίζεται σε
οκτώ και εξήντα τοις εκατό (8, 60%).
Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν−
θήκες της αγοράς.
Άρθρο 4
1. Παράβαση από την εταιρεία ή και το προσωπικό της,
των διατάξεων του ν. 3427/2005 (κεφ. ΣΤ΄) καθώς και των
όρων της απόφασης αυτής, συνιστά λόγο ανάκλησης
της παρούσας.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης αυτής για
οποιοδήποτε λόγο, η εταιρεία υποχρεώνεται να τα−
κτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας με το
Δημόσιο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση
της απόφασης ανάκλησης.
Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθμ. ΙΕ/43648/4193/50158
(5)
Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας
«TASKMASTER LTD.», σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν 89/1967 «περί εγκαταστάσεως
εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»
(Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α΄/1967», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιή−
θηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο
ΣΤ΄) − (ΦΕΚ 312/τ.Α΄/2005).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/
14−7−2000), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄).
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5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ.Α΄/07−09−2010).
6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 10161/5−3−2010 απόφαση της Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μετα−
βίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανά−
πτυξης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ−
θυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας
Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στους Προϊσταμένους των
Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτής και στον Προϊστάμενο
του Αυτοτελούς Γραφείου Αντισταθμιστικών Οφελών
της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης»
(Φ.Ε.Κ. 250/Β΄/10−3−2010).
8. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642/Β΄/
14−10−2010) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».
9. Την από 2−8−2010 αίτηση της εταιρείας «TASKMASTER
LTD» για εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα βάσει του
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
10. Την από 9−7−2010 πιστοποίηση του Εφόρου Εταιρει−
ών της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την οποία προκύ−
πτει ότι η Εταιρεία «TASKMASTER LTD.» έχει συσταθεί
νόμιμα στη Κύπρο.
11. Tην απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παργρ.
1 του ν. 3427/2005, η οποία συνεδρίασε στις 26−10− 2010,
για τη πιστοποίηση του ποσοστού κέρδους της εταιρεί−
ας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελ−
λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αν 89/67, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθη−
κε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄), της εταιρείας
«TASKMASTER LTD.» που εδρεύει στη Κύπρο και ασχο−
λείται με εμπορία αγαθών και εμπορευμάτων.
2. Το Γραφείο που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα
θα ασχολείται αποκλειστικά με τη παροχή υπηρεσιών
α) συμβουλευτικών, β) επεξεργασίας στοιχείων και γ)
λήψης και παροχής πληροφοριών, στα Κεντρικά της.
Άρθρο 2
1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφα−
σης αυτής, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να γνωστο−
ποιήσει την έναρξη λειτουργίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
και τη διεύθυνση της εγκατάστασης του Γραφείου της
στην Ελλάδα, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων
και Ανάπτυξης− Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων,
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού − Τμήμα Β΄) και στο
Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογί−
ας− Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος − Τμήμα Β΄).
Επίσης εντός της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι
υποχρεωμένη να υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες
τη σύμβαση παροχής των αναφερομένων στο άρθρο
1 παράγραφος 2 της παρούσης υπηρεσιών προς τα
Κεντρικά της.

2. Επίσης, η εταιρεία υποχρεώνεται κάθε χρόνο να
υποβάλλει το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων−
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού− Τμήμα Β΄, όλα τα
στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Γραφείου
της στην Ελλάδα κατά τον προηγούμενο χρόνο.
Ειδικότερα η ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα γίνεται σύμφωνα
με τα έντυπα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και
Ανάπτυξης− Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων−
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού − Τμήμα Β΄, και στα
οποία η εταιρεία θα αναφέρει:
αα) το ημεδαπό και αλλοδαπό προσωπικό που απα−
σχολήθηκε τον προηγούμενο χρόνο, τα στοιχεία κάθε
υπαλλήλου και το χρόνο απασχόλησής του.
ββ) το ποσό των ετησίων δαπανών λειτουργίας του
Γραφείου της στην Ελλάδα
γγ) το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων της και
δδ) το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβα−
σμάτων από το εξωτερικό για την κάλυψη των δαπανών
αυτών,
καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο αναφέρεται στα έντυπα
αυτά.
Άρθρο 3
1. Η Εταιρεία «TASKMASTER LTD.» υποχρεώνεται:
α) να δαπανά ετησίως το ποσό των € 100.000 του−
λάχιστον, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά
στην κάλυψη των κάθε είδους δαπανών λειτουργίας
και μισθοδοσίας του προσωπικού του Γραφείου της, και
το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από αντίστοιχα
παραστατικά στοιχεία, που πληρούν τις προϋποθέσεις
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
β) να τιμολογεί το ποσό των ετησίων δαπανών του,
πλέον του προσδιορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς
το κεντρικό της κατάστημα.
γ) να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά
μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως προκύπτει από Βε−
βαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην
οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμ−
βάζει το ποσό αυτό, και
δ) να απασχολεί προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων
ατόμων εκ των οποίων ένας υπάλληλος δύναται να
απασχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης.
2. Για κάθε μεταβολή της εταιρείας όπως, η ιθαγένεια,
η νομική μορφή, το αντικείμενό της, η σύνθεση του Δι−
οικητικού της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της
στην Ελλάδα, καθώς και η διακοπή της λειτουργίας
του γραφείου της, η εταιρεία υποχρεώνεται να ενημε−
ρώνει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων,
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Β΄, εντός 50
ημερών το αργότερο από την ημέρα της μεταβολής,
υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιο−
λογητικά.
3. Επίσης θα ενημερώνεται εντός 15 ημερών το Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού − Τμήμα Β΄, και το Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
και Κοινωνικής Ένταξης, Διεύθυνση Μεταναστευτικής
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Πολιτικής, για κάθε απόλυση αλλοδαπού προσωπικού
καθώς και για κάθε αλλαγή διευθύνσεως, τηλεφώνου,
fax κ.λπ. του γραφείου της εταιρείας.
4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της
εταιρείας (cost−plus), όπως προέκυψε από την εξέταση
της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την
Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν 3427/2005 ορίζεται σε
δώδεκα και ογδόντα τοις εκατό (12,80%).
Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν−
θήκες της αγοράς.

όρων της απόφασης αυτής, συνιστά λόγο ανάκλησης
της παρούσας.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης αυτής για
οποιοδήποτε λόγο, η εταιρεία υποχρεώνεται να τακτο−
ποιήσει όλες τις υποχρεώσεις της με το Δημόσιο μέσα
σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση της απόφασης
ανάκλησης.

Άρθρο 4

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010

1. Παράβαση από την εταιρεία ή και το προσωπικό
της, των διατάξεων του ν. 3427/2005 καθώς και των

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

Ƚ

Γ΄

50 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

30 €

-

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

¦

¦

100 €

¦

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆΄

110 €

30 €

¦

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

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.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Τεύχος
Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

Έντυπη μορφή
10 €
2.250 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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