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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 30/077/351 (1)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς απο−

σταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς της 
Π.Ε. Λάρισας 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε 

του άρθρου 7 του Ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄/18−12−2001) 
«Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 
του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄/22−11−2001) «Εθνικός Τε−
λωνειακός Κώδικας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του
Ν. 3563/07 «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώ−
δικα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α΄/25−6−2007).

3. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με 
τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισή−

μανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αλκοολούχων ποτών», που αντικατέστησε τον Καν.
(ΕΟΚ) 1576/1989.

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄).

5. Την απόφαση Δ6Α 1196756ΕΞ2013 (ΑΔΑ ΒΛΓΔΗ−ΙΘΥ) 
«συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213/28−1−2013 (Β΄ 130 
και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών ‘‘Μεταβιβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών’’».

6. Τo υπ’ αριθμ. 100584/8−11−2013 έγγραφο του Τελω−
νείου Λάρισας με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αριθμ. 
15436/14−10−2013 αίτηση του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρι−
σας, που αφορά αίτηση των παραγωγών σύκων – απο−
σύκων του εν λόγω Δήμου, με την οποία αιτούνται την 
άδεια για την απόσταξη των σύκων και αποσύκων της 
παραγωγής τους.

7. Το υπ’ αριθμ. 30/052/2610(2013)/03−01−2014 έγγραφο 
της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο 
τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω πα−
ραγωγών, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας 
και εξέτασής τους που αυτή διενήργησε, είναι κατάλ−
ληλα για το σκοπό αυτό.

8. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί−
σχυση των συκοπαραγωγών του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. 
Λάρισας, ως και το γεγονός ότι τα προς απόσταξη σύκα 
και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα με το προανα−
φερθέν υπό στοιχείο (6) σχετικό έγγραφο της Χημικής 
Υπηρεσίας Λάρισας και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις 
απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση.

9. Την από 15−01−2014 εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης, 
Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., για την 
έκδοση της παρούσας απόφασης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
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Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από 
τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δή−
μου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, για την περίοδο 2013 −2014, 
επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 
(ΦΕΚ 265/Α΄/22−11−2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 
όπως αυτές έχουν τροποποιήθει και ισχύουν και υπό την 
προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών 
διατάξεων του Ν. 2969/2001, ως και του Καν.(ΕΚ)110/2008.

ΙΙ. Οι χωρικά αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. 
και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, 
κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφε−
ρόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων 
του Καν.(ΕΚ)110/2008.

Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότη−
τας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», 
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φό−
ρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοο−
λικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο 
Τελωνείο Λάρισας, η Χημική Υπηρεσία Λάρισας έχει 
ήδη προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα 
προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου 
εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως 
συντελεστής αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα και 
απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «Περί 
διατιμήσεως του Οινοπνεύματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   

F
 Αριθμ. οικ. 4042 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45203/8.9.2005 κοινής από−

φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών «Σύσταση 
και Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής του άρ−
θρου 4 παρ. 2 του Ν. 3345/2005». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β του Ν. 3345/2005 

«Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και 
ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138 Α΄),

β) των άρθρων 219, 220 και 221 του Ν. 3463/2006 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄), 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 
παρ. 2 του Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανεξάρτη−
των Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 
Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών» (ΦΕΚ 236 Α΄),

γ) του άρθρου 203 παρ. 3 και 4 του Ν. 3852/2010 « Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

ε) του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης...»,

στ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄),

ζ) την υπ’ αριθμ. Υ385/30.8.2013 (ΦΕΚ 1628 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσω−
τερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου».

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 45203/8.9.2005 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών «Σύσταση και Κα−
νονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής του άρ. 4 παρ. 2β 
του Ν. 3345/2005» (ΦΕΚ 1269 Β΄) με αντικατάσταση των 
άρθρων 1 και 2 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση και έργο της Επιτροπής

Συνιστάται τριμελής Επιτροπή, που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία κρίνει τη συμβατότη−
τα της δράσης που αναπτύσσουν οι δήμοι και οι πε−
ριφέρειες με τις εθνικές πολιτικές και το εύρος των 
αρμοδιοτήτων τους, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους 
σε διεθνή και ευρωπαϊκά δίκτυα αντίστοιχου ή παρεμ−
φερούς διοικητικού επιπέδου και της πραγματοποίησης 
εκδηλώσεων και ανταλλαγών αποστολών για την αντι−
μετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο 
της εθνικής εξωτερικής πολιτικής και των διακρατικών 
συμφωνιών.

Άρθρο 2
Μέλη της Επιτροπής

Η Επιτροπή αποτελείται από εκπρόσωπο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, ο οποίος είναι αρμόδιος και εθνικό 
σημείο επαφής για ανταγωνιστικά προγράμματα της 
Ε.Ε., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον 
Υπουργό Εσωτερικών, εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Εξωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και εκπρόσωπο 
της ΚΕΔΕ ή της ΕΝΠΕ, κατά περίπτωση, που ορίζεται με 
τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρό της. Πρόεδρος 
της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής 
ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συ−
γκρότησης της Επιτροπής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 45203/8.9.2005 όμοια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ   



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3343

   Αριθμ. 3122.1/4744/01 (3)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστήμα−

τος της εταιρείας SKYJET MANAGEMENT INC. που 
εδρεύει 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),
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 Κυβερνήσεως, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ια. της υπ’ αριθμ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β΄) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου και των αριθμ. 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 υπ’ αριθμ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).

2. Το υπ’ αριθμ. 5807363/16−01−2014 παράβολο ΔΟΥ 
Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Την από 21.1.2014 αίτηση της εταιρείας SKYJET 
MANAGEMENT INC, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−

φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας SKYJET 
MANAGEMENT INC, που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ 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 εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό 
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με πράξεις 
που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή με τη δια−
χείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό αβαριών, 
μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων 
πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κό−
ρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά 
ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν 
εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευ−

ση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που 
έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις προα−
ναφερόμενες 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 
αρωγές 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 
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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 SKYJET MANAGEMENT INC, που εδρεύει 
στη ΛΙΒΕΡΙΑ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες από 
την δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Δι−
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή 
εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του Α.Ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης 
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:

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 διευθυντή 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−
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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 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 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 δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
του εδάφ. 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, 03 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ   

F  
 Αριθμ. απόφ. 93/4/28−1−2014 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 600/3.4.1995 (Β΄ 269) από−

φασης του Υπουργού Τουρισμού με τον τίτλο «Πα−
ραχώρηση άδειας για την ίδρυση λειτουργία και εκ−
μετάλλευση καζίνο στην περιοχή της Θράκης». 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α΄ 38) 

και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), 
όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 
7 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 
έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του 
άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α΄ 253) και τις διατάξεις 
των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), και συ−
μπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α΄ 220), 
όπως ισχύει,

β) του Ν. 2206/1994 (Α΄ 62) «Ίδρυση, λειτουργία και 
έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις (62 Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των πα−
ραγράφων 1, περίπτωση ια΄, 3 και 4 του άρθρου 1 του 
νόμου αυτού,

γ) της υπ’ αριθμ. 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Συ−
γκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παι−
γνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) της υπ’ αριθμ. 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινής 
απόφασης Υπουργών Οικονομικών − Πολιτισμού και Του−
ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

ε) του άρθρου 92 του Ν. 4182/2013 (Α΄ 185),
στ) της υπ’ αριθμ. Τ/6736/1.7.2003 (Β΄ 929) απόφασης 

του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοι−
κητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των 
καζίνο»,

ζ) της υπ’ αριθμ. 600/3.4.1995 (Β΄ 269) απόφασης του 
Υπουργού Τουρισμού «Παραχώρηση άδειας για ίδρυ−
ση, λειτουργία και εκμετάλλευση Καζίνο στην περιοχή 
της Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 
13856/20.8.2007 (Β΄ 1694), 3799/26.3.2010 (Β΄ 412) και 5597/ 
21.3.2013 (Β΄ 772) υπουργικές αποφάσεις και ισχύει σή−
μερα.

2. Την από 28.01.2014 εισήγηση στην Ε.Ε.Ε.Π. του Προέ−
δρου αυτής περί αποδοχής του αιτήματος του κατόχου 
της Άδειας του Καζίνο της Θράκης για μετεγκατάσταση 
αυτού σε νέα θέση εντός των ορίων της ζώνης της 
περίπτωσης ια΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 1, του
Ν. 2206/94 (Α΄ 62) και συγκεκριμένα στο αυτοτελές κτί−
ριο του πρώην συνεδριακού κέντρου του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος με την επωνυμία «Alexander Beach & 
Convention Centre», που βρίσκεται στο 2ο χιλιόμετρο της 
Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης − Κομοτηνής, εντός οικοπέδου 
συνολικής έκτασης 34.560,62 τ.μ., το οποίο ο κάτοχος 
της Άδειας έχει μισθώσει για τη συγκεκριμένη χρήση.

3. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

4. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας και τη συζήτηση που 
ακολούθησε, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 600/3.4.1995 (Β΄ 269) από−
φαση του Υπουργού Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε 
με τις με αριθμό 13856/20.8.2007 (Β΄ 1694), 3799/26.3.2010 
(Β΄ 412) και 5597/21.3.2013 (Β΄ 772) υπουργικές αποφάσεις 
και ισχύει σήμερα, με τον τίτλο «Παραχώρηση άδειας 
για ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Καζίνο στην 
περιοχή της Θράκης», ως εξής:

1. Οι παράγραφοι 4 και 5 του κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 
2 τροποποιούνται ως εξής:

«4. Ο κάτοχος της άδειας ενημερώνει εγγράφως την 
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), 
για την ακριβή θέση υλοποίησης της νέας επένδυσης.

5. Η ακριβής θέση του Καζίνο μέσα στα όρια της ζώ−
νης (Θράκη) της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 του Ν. 2206/1994 (Α΄ 62), οι κτιριακές εγκατα−
στάσεις καθώς και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
αυτού, καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία 
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συνιστά τροποποίηση της παρούσας και δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

2. Στο τέλος του κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 2 προστί−
θενται παράγραφοι με αριθμούς 6, 7, 8 και 9 ως εξής:

«6. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εκάστοτε νέας επέν−
δυσης (διαμόρφωση ή δημιουργία νέου χώρου λειτουρ−
γίας του Καζίνο και του αναγκαίου υπαίθριου χώρου 
στάθμευσης) ορίζεται σε 30 μήνες από τη λήψη όλων 
των προβλεπόμενων και απαραίτητων οικοδομικών και 
λοιπών αδειών και εγκρίσεων.

7. Στους χώρους παιχνιδιών του Καζίνο της νέας επέν−
δυσης, ο κάτοχος της Άδειας δύναται να εγκαθιστά και 
λειτουργεί τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχε−
ρών παιχνιδιών για Καζίνο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, 
κεφάλαιο Α, περίπτωση 1 της παρούσας.

8. Η ολοκλήρωση των εργασιών της νέας επένδυσης, 
η διαμόρφωση των χώρων του Καζίνο και του περιε−
χομένου τους καθώς και η συνδρομή των λειτουργικών 
προϋποθέσεων, σύμφωνα με τον Ν. 2206/1994 (Α΄ 62) 
και τη με αριθμό Τ/6736/1.7.2003 (Β΄ 929) απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού 
Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των καζίνο», πι−
στοποιείται από εντεταλμένους υπαλλήλους της Ε.Ε.Ε.Π., 
με έκθεση τους προς αυτήν (Ε.Ε.Ε.Π.).

9. Η έναρξη λειτουργίας του Καζίνο Θράκης σε νέους 
χώρους εγκρίνεται με σχετική απόφαση του Προέδρου 
της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία εκδίδεται βάσει της πιστοποίησης 
της προηγούμενης παραγράφου».

3. Στο τέλος του κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 2, προστί−
θεται κεφάλαιο Δ΄ ως εξής:

«Δ΄. Εκτέλεση έργων στη νέα θέση (2ο χιλιόμετρο της 
Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης − Κομοτηνής) − Χρονοδιάγραμμα.

1. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να ολοκληρώσει 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 6 του κεφαλαί−
ου Γ΄ του άρθρου αυτού:

1.1 Τις απαιτούμενες για τη λειτουργία του Καζίνο 
εργασίες διαμόρφωσης των χώρων του μισθωμένου 
από αυτόν και για τη χρήση αυτή αυτοτελούς κτιρίου 
του πρώην συνεδριακού κέντρου του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος με την επωνυμία «Alexander Beach & 
Convention Centre» που βρίσκεται στο 2ο χιλιόμετρο 
της Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης − Κομοτηνής, εντός οικοπέ−
δου συνολικής έκτασης 34.560,62 τ.μ., με Κωδικό Αριθμό 
Εθνικού Κτηματολογίου 110035728001/00/00 που απο−
τελείται από:

α) ισόγειους χώρους εμβαδού 1.042,81 τ.μ.,
β) υπόγειους χώρους εμβαδού 1.563,01 τ.μ.,
γ) μεσοπάτωμα εμβαδού 67,60 τ.μ. και
δ) υπόγειο αύλειο χώρο.
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια 

της λειτουργίας του Καζίνο στη θέση αυτή, να εξασφα−
λίζει δικαίωμα χρήσης του χώρου στάθμευσης αυτοκι−
νήτων (parking) του προαναφερθέντος ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος.

1.2 Τη διαμόρφωση κατάλληλων χώρων παιχνιδιών 
στην κτιριακή εγκατάσταση της προηγούμενης υπο−
παραγράφου, σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν 
το αίτημα της επιχείρησης για τη μετεγκατάσταση του 
Καζίνο, ως εξής:

α) Επιφάνεια 703 τ.μ. περίπου να διατεθεί και εξοπλι−
στεί με τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών 
παιχνιδιών για Καζίνο (όπως τραπέζια τυχερών παιχνι−

διών, μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, 
ηλεκτρονικές ρουλέτες κ.λπ.) και

β) επιφάνεια 1248 τ.μ. περίπου να διατεθεί και εξοπλι−
στεί για επικουρικούς χώρους Καζίνο (όπως χώροι για 
την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των χώρων 
παιχνιδιών του Καζίνο και της διοίκησης της επιχεί−
ρησης).

Αναδιατάξεις των χώρων του Καζίνο λαμβάνουν χώρα 
με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 2 της Τ/6736/ 
2003 (Β΄ 929) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

1.3 Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να προβεί στη 
λήψη των απαραίτητων οικοδομικών και λοιπών αδειών 
και εγκρίσεων (περιβαλλοντολογικών όρων, πυρασφά−
λειας κ.λπ.) με αποκλειστική ευθύνη του σύμφωνα με 
τους νόμους που εκάστοτε ισχύουν.

2. Ο κάτοχος της άδειας, μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών της παραγράφου 1 του παρόντος κεφαλαίου, 
θα διακόψει τη λειτουργία του Καζίνο στη θέση Λευ−
κού Πύργου Ξάνθης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η μετεγκατάσταση στη νέα θέση. Η διακοπή αυτή θα 
πραγματοποιηθεί κατόπιν γνωστοποίησης στην Ε.Ε.Ε.Π. 
της ημερομηνίας διακοπής από τον κάτοχο της άδειας.

3. Ο κάτοχος της άδειας, εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από την ημερομηνία διακοπής της λειτουργίας 
του Καζίνο στη θέση Λευκού Πύργου Ξάνθης, υποχρε−
ούται:

α) Να ολοκληρώσει τις εργασίες μετεγκατάστασης 
της επιχείρησης Καζίνο στη θέση και στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος κε−
φαλαίου.

β) Να υποβάλει αίτημα στην Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την 
πιστοποίηση της λειτουργικής ετοιμότητας του Καζίνο 
και την έναρξη λειτουργίας αυτού στο πρώην συνεδρι−
ακό κέντρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος με την 
επωνυμία «Alexander Beach & Convention Centre», κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του 
Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 2 της παρούσας.

4. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 9 του Κεφα−
λαίου Γ΄ του άρθρου 2 απόφαση του Προέδρου της 
Ε.Ε.Ε.Π. θα εκδοθεί υπό τις πρόσθετες προϋποθέσεις ότι:
α) ο κάτοχος της άδειας θα έχει καταβάλει ή ρυθμίσει, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις οικονομικές του 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα δικαιώματα του 
Ελληνικού Δημοσίου από τη συμμετοχή του στο μικτό 
κέρδος παιγνίων, καθώς και από τα δικαιώματα των 
φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτά προβλέ−
πονται στην παρούσα άδεια και β) θα υποβάλλει στην 
Ε.Ε.Ε.Π. δήλωση παραίτησης από κάθε υφιστάμενη η 
μελλοντική αξίωση για δαπάνες, οποιεσδήποτε ζημίες 
και γενικά αξιώσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με 
την μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία του καζίνο 
Θράκης στην Αλεξανδρούπολη κατά της Ε.Ε.Ε.Π. και 
του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση ανάκληση της 
άδειας του καζίνο ως συνέπειας της εξελισσόμενης 
διοικητικής διαδικασίας που ξεκίνησε με την με αριθμό 
πρωτοκόλλου ΠΡΠ3533041113 κλήση της Ε.Ε.Ε.Π».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 O Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02002530702140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 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 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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