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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Φεβρουαρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

5

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14395/2719/50109/
23-06-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα
της εταιρείας LARK BUSINESS S.A., που εδρεύει στον Παναμά, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄).

6

Προϋποθέσεις και Διαδικασία διαπίστευσης ανταποκριτών ξένου Τύπου στην Ελλάδα.

7

Συμπληρωματική απόφαση επί των αποφάσεων
ΡΑΕ 346/2016 και ΡΑΕ 347/2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

3

4

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14494/2759/50061/
20-07-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει που αφορά
στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της
εταιρείας AMERICAN PROCESS INC., που εδρεύει στην Αμερική, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14373/2753/50071/
4-7-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει που αφορά στην
εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS SARATH
LTD, που εδρεύει στην Ελβετία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/13666/2608/
50019/23-06-2006 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει που
αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα
της Εταιρείας «JNE MARINE LTD» που εδρεύει στη
Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967,
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/7537/1599/50134/
03-04-2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα
της εταιρείας STX CORPORATION, που εδρεύει
στη Ν. Κορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄).

Αρ. Φύλλου 444

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Διόρθωση σφαλμάτων στην ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.1509/
20.1.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 171/
26.1.2017 (τ. Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16255/577/50061
(1)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14494/2759/50061/
20-07-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της
εταιρείας AMERICAN PROCESS INC., που εδρεύει στην Αμερική, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 132) και ιδί-
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ως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312) και ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
3. Το π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως
ισχύει.
4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».
5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 3722/17-11-2016), όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ
Β΄ 3722/17-11-2016).
8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14494/2759/50061/20-07-2006
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 192/τ.ΑΠΣ/30-08-2006, 154/Β/
03-02-2012 και 51/Β/18-01-2017), με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας
AMERICAN PROCESS INC., που εδρεύει στην Αμερική,
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
9. Την από 25-11-2016 (αριθμ. πρωτ. 124277/5898)
αίτηση της εταιρείας, για την ανάκληση της παραπάνω
απόφασης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14494/2759/50061/
20-07-2006 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 192/τ.ΑΠΣ/30-08-2006,
154/Β/03-02-2012 και 51/Β/18-01-2017) που αφορά
στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας AMERICAN PROCESS INC., που εδρεύει στην Αμερική,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αν 89/67, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Τεύχος Β’ 444/15.02.2017

Αριθμ. 16254/576/50071
(2)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14373/2753/50071/
4-7-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει που αφορά στην
εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS SARATH
LTD, που εδρεύει στην Ελβετία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 132) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312) και ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
3. Το π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως
ισχύει.
4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».
5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/05-11-2016) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 3722/17-11-2016), όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ
Β΄ 3722/17-11-2016).
8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14373/2753/50071/04-07-2006
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 162/τ.ΑΠΣ/25-07-2006, 514/Β/
05-04-2011 και 2596/Β/23-08-2016), με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS SARATH LTD,
που εδρεύει στην Ελβετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και
αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
9. Την από 21-12-2016 (αριθμ. πρωτ. 137427/6219)
αίτηση της εταιρείας, για την ανάκληση της παραπάνω
απόφασης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14373/2753/50071/
4-7-2006 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 162/τ.ΑΠΣ/25-07-2006,
514/Β/05-04-2011 και 2596/Β/23-08-2016) που αφορά
στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας
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Τεύχος Β’ 444/15.02.2017

LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS SARATH LTD, που
εδρεύει στην Ελβετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/67, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και
αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Ι

Αριθμ. 16240/110/50019
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/13666/2608/
50019/23-06-2006 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει που
αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «JNE MARINE LTD» που εδρεύει στη Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 132) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312) και ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
3. Το π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως
ισχύει.
4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».
5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 3722/17-11-2016) όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ
Β΄ 3722/17-11-2016).
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8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/13666/2608/50019/23-06-2006
(Φ.Ε.Κ. 154/τ.ΑΠΣ/18-07-2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει, με την
οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα,
της εταιρείας «JNE MARINE LTD» που εδρεύει στη Κύπρο
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
9. Την από 11-01-2016 (αρ. πρωτ. 2075/156) αίτηση
της εταιρείας «JNE MARINE LTD» για επανακαθορισμό
του περιθωρίου κέρδους λόγω παρέλευσης πενταετίας
και αλλαγή στις παρεχόμενες από το γραφείο υπηρεσίες.
10. Την αριθμ. πρωτ. 110047/5431/50019/19-10-2016
(ΦΕΚ 3569/Β/4-11-2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για επανακαθορισμό
του περιθωρίου κέρδους, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/13666/
2608/50019/23-06-2006 (Φ.Ε.Κ. 154/τ.ΑΠΣ/18-07-2006,
167/Β/06-02-2012 και 3569/Β/04-11-2016) απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως
ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Το Γραφείο της εταιρείας στην Ελλάδα έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών κεντρικής λογιστικής υποστήριξης στα κεντρικά της.».
2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης, παραμένουν
ως έχουν.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Ι

Αριθμ. 16248/578/50134
(4)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/7537/1599/50134/
03-04-2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα
της εταιρείας STX CORPORATION, που εδρεύει στη Ν. Κορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 132) και ιδί-
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ως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312) και ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
3. Το π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως
ισχύει.
4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».
5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 3722/17-11-2016) όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ
Β΄ 3722/17-11-2016).
8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/7537/1599/50134/03-04-2007
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 563/Β/19-04-2007, 2413/Β/
31-08-2012), με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση
γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας STX CORPORATION,
που εδρεύει στη Ν. Κορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε
και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
9. Την από 16-01-2017 (αριθμ. πρωτ. 5078/246) αίτηση
της εταιρείας, για την ανάκληση της παραπάνω απόφασης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/7537/1599/50134/
03-04-2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 563/Β/19-04-2007,
2413/Β/31-08-2012) που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας STX CORPORATION,
που εδρεύει στη Ν. Κορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε
και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Τεύχος Β’ 444/15.02.2017

Αριθμ. 16252/575/50109
(5)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14395/2719/50109/
23-06-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα
της εταιρείας LARK BUSINESS S.A., που εδρεύει στον Παναμά, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 132) και ιδίως το άρθρο 1 παρ.2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312) και ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
3. Το π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως
ισχύει.
4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».
5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/05-11-2016) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 3722/17-11-2016), όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα»
(ΦΕΚ Β΄ 3722/17-11-2016).
8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14395/2719/50109/23-06-2006
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 154/τ.ΑΠΣ/18-07-2006, 3039/Β/
30-12-2011 και 1883/Β/27-06-2016), με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας LARK BUSINESS S.A., που εδρεύει στον Παναμά,
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
9. Την από 23-12-2016 (αριθμ. πρωτ. 139206/6284)
αίτηση της εταιρείας, για την ανάκληση της παραπάνω
απόφασης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14395/2719/50109/
23-06-2006 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 154/τ.ΑΠΣ/18-07-2006,
3039/Β/30-12-2011 και 1883/Β/27-06-2016) που αφορά
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στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας
LARK BUSINESS S.A., που εδρεύει στον Παναμά, σύμφωνα
με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄).
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Ι

Αριθμ. 333
(6)
Προϋποθέσεις και Διαδικασία διαπίστευσης
ανταποκριτών ξένου Τύπου στην Ελλάδα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Αδειοδότηση παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων
και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις» και ιδίως
του άρθρου 55 παρ. 1 αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ Α΄ 172) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 102/2014 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής».
5. Τις διατάξεις του ν. 566/2007 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Κύρωση
ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
7. Το π.δ. 73/2015 περί διορισμού Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α΄ 116).
8. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
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Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
9. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εννοιολογικός προσδιορισμός
1. Ανταποκριτές ξένου Τύπου θεωρούνται οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με την
αποστολή ειδήσεων, σχολίων, άρθρων, κ.λπ. σε Διεθνή
Ειδησεογραφικά Πρακτορεία, Ραδιοτηλεοπτικά Δίκτυα
ή Σταθμούς, Ημερήσιες εφημερίδες, περιοδικά, καθώς
και σε ηλεκτρονικά/ψηφιακά μέσα και ιστοσελίδες, με
έδρα στο εξωτερικό.
Ανταποκριτές ξένου Τύπου θεωρούνται, επίσης, οι φωτορεπόρτερ, καθώς και οι παραγωγοί οπτικοακουστικού
υλικού, οι οποίοι συνεργάζονται με Διεθνή Ειδησεογραφικά και Φωτοειδησεογραφικά Πρακτορεία, ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα ή σταθμούς, ημερήσιες εφημερίδες,
περιοδικά, καθώς και ηλεκτρονικά/ψηφιακά μέσα και
ιστοσελίδες, με έδρα στο εξωτερικό, αποστέλλοντας φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από την Ελλάδα
και τις γείτονες χώρες.
Ανταποκριτές ομογενειακού τύπου θεωρούνται όσοι
απασχολούνται με την αποστολή ειδήσεων, σχολίων,
άρθρων κ.λπ., καθώς και οπτικοακουστικού υλικού σε
ομογενειακά έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης.
2. Συνεργάτες ξένου τύπου θεωρούνται όσοι απασχολούνται με την αποστολή ειδήσεων, σχολίων, άρθρων και
οπτικοακουστικού υλικού σε εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερα και μηνιαία έντυπα (πολιτικά, οικονομικά και ποικίλης ύλης - όχι, όμως, εξειδικευμένα), ραδιοφωνικούς
και τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής περιφερειακής και
τοπικής εμβέλειας, καθώς και σε ηλεκτρονικά/ψηφιακά μέσα και ιστοσελίδες, που έχουν την έδρα τους στο
εξωτερικό.
3. Βοηθοί ξένου Τύπου θεωρούνται οι απασχολούμενοι
από τα Γραφεία των Διεθνών Πρακτορείων Ειδήσεων,
των Ραδιοτηλεοπτικών Δικτύων και των ηλεκτρονικών/
ψηφιακών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, για εξυπηρέτηση τους σε διοικητικό ή δημοσιογραφικό επίπεδο
ή από διαπιστευμένο ανταποκριτή εφημερίδας μεγάλης
κυκλοφορίας, για την υποβοήθηση του έργου του.
Άρθρο 2
Εκπροσώπηση ειδησεογραφικών Οργανισμών
Ο κάθε Ειδησεογραφικός Οργανισμός, που έχει την
έδρα του στο εξωτερικό, εκπροσωπείται από συγκεκριμένο αριθμό ανταποκριτών ή συνεργατών ξένου τύπου,
ο οποίος αποφασίζεται κατά περίπτωση και ανάλογα
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με τις ανάγκες και την εμβέλεια του κάθε Μ.Μ.Ε., από
την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Ομογενειακός δημοσιογραφικός Οργανισμός θεωρείται και ο ελληνόγλωσσος/ ελληνόφωνος, που έχει την
έδρα του στο εξωτερικό.
Άρθρο 3
Διαδικασία πρώτης διαπίστευσης ανταποκριτών
και συνεργατών ξένου τύπου
1. Ο υπό διαπίστευση δημοσιογράφος, εκπρόσωπος
του ξένου Τύπου, προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυνση
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική διεύθυνση που
ανακοινώνεται από την αρμόδια διεύθυνση της ΓΓΕΕ του
Υπουργείου, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου στην Ελλάδα
αντιπροσώπου, συμπληρωμένη σχετική αίτηση διαπίστευσης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Επιστολή του Διευθυντή του ΜΜΕ που εκπροσωπεί,
με την οποία ζητείται η διαπίστευσή του, ως ανταποκριτή, στην Ελλάδα, για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
β) Δημοσιογραφική ταυτότητα, εφόσον υπάρχει.
γ) Διαβατήριο (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς ή ημεδαπούς με διπλή υπηκοότητα).
δ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
ε) Πρόσφατα άρθρα, και ένα αντίτυπο της εφημερίδας
ή του περιοδικού ή ανάλογο δείγμα οπτικοαουστικού
υλικού που αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ασκήσει το δημοσιογραφικό επάγγελμα πριν την τοποθέτηση
του στην Ελλάδα.
στ) Μία (1) πρόσφατη μικρή φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου).
– Δεν εξετάζονται αιτήματα διαπίστευσης αλλοδαπών
που βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, αν δεν είναι κάτοχοι
άδειας παραμονής ή δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι
παραμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
– Σε περίπτωση που κρίνεται ότι οι αποδείξεις που
έχει προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι ανεπαρκείς και
δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη
διαπίστευση του, ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία
της ΓΓΕΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης πρόσθετα σχετικά στοιχεία.
– Παράλληλη άσκηση άλλου επαγγέλματος που δεν
έχει σχέση με τη δημοσιογραφία επηρεάζει την ιδιότητα του ανταποκριτή και αυτομάτως κατατάσσεται στην
κατηγορία του συνεργάτη ξένου Τύπου.
– Η ιδιότητα του ανταποκριτή θεωρείται ασυμβίβαστη
με έμμισθη σχέση σε φορέα του Δημόσιου Τομέα, σε
Κρατική Υπηρεσία, σε Ίδρυμα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Πρεσβεία
άλλου Κράτους.
2. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, ο
ενδιαφερόμενος που πληροί τα ανωτέρω, διαπιστεύεται
από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, ως ανταποκριτής/συνεργάτης ξένου
τύπου και εφοδιάζεται με το σχετικό δελτίο ταυτότητας.
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Η ταυτότητα ισχύει για ολόκληρο το τρέχον ημερολογιακό έτος, εναπόκειται ωστόσο στη διακριτική ευχέρεια
της αρμόδιας διεύθυνσης της ΓΓΕΕ του Υπουργείου η έκδοση δελτίου ταυτότητας προσωρινής τρίμηνης ισχύος.
Η ταυτότητα ακυρώνεται αυτόματα, εφόσον διαπιστωθεί διακοπή της σχέσης εργασίας με το ΜΜΕ για το
οποίο είχε γίνει διαπίστευση. Στην περίπτωση αυτή, ο
κάτοχος οφείλει να επιστρέψει αμέσως την ταυτότητα
στην εκδούσα Αρχή.
3. Σε περίπτωση απώλειας της ανωτέρω εκδοθείσης
ταυτότητας, ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί
σε σχετική δήλωση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της κατοικίας του. Στη συνέχεια να ενημερώσει την
αρμόδια διεύθυνση της ΓΓΕΕ του Υπουργείου, προσκομίζοντας αντίγραφο της δήλωσης αυτής, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρει
την απώλεια και θα αιτείται την επανέκδοση του δελτίου
ταυτότητας.
4. Για την πρώτη διαπίστευση βοηθού ξένου Τύπου (ή
την ανανέωση), η οποία πραγματοποιείται κατ’ εκτίμηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΕΕ του Υπουργείου,
απαιτείται διαπιστευτήρια επιστολή από τη Δ/νση του
ΜΜΕ, στην οποία αναφέρεται η ιδιότητα του και το χρονικό διάστημα συνεργασίας.
Άρθρο 4
Ανανέωση διαπίστευσης
Για την ανανέωση της διαπίστευσης για κάθε νέο ημερολογιακό έτος και την έκδοση της νέας ταυτότητας οι
ανταποκριτές/συνεργάτες ξένου Τύπου υποχρεούνται
να προσκομίζουν:
α) Επιστολή του Ειδησεογραφικού Οργανισμού που
εκπροσωπούν, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι συνεχίζουν να εργάζονται, με την ίδια ιδιότητα, για το νέο
ημερολογιακό έτος.
β) Αποκόμματα δημοσιευμάτων (επί εντύπων) ή βεβαιώσεις (επί ηλεκτρονικών ΜΜΕ και Φ/Π) με την επαγγελματική δραστηριότητα του ανταποκριτή/φωτορεπόρτερ
ή συνεργάτη ξένου Τύπου, κατά το παρελθόν έτος.
γ) Ο διαπιστευμένος ως ανταποκριτής ξένου Τύπου
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια Διεύθυνση
της ΓΓΕΕ του Υπουργείου τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
δ) Βεβαίωση ασφάλισης από ασφαλιστικό οργανισμό
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Άρθρο 5
Επαγγελματική εξυπηρέτηση Ατέλειες, άδειες παραμονής
Το δελτίο ταυτότητας ανταποκριτή, συνεργάτη και βοηθού ξένου Τύπου παρέχει στον κάτοχο τις κατά νόμο
επαγγελματικές διευκολύνσεις στην άσκηση του επαγγέλματός του.
Ο ανταποκριτής ξένου Τύπου και ομογενειακού τύπου και μόνο, δικαιούται άδεια παραμονής στην Ελλάδα, μετά από σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον
ενδιαφερόμενο, από την αρμόδια διεύθυνση της ΓΓΕΕ
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης και απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές.
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Οι εκάστοτε ισχύουσες ατέλειες και απαλλαγές παρέχονται μόνο στους εν ενεργεία ανταποκριτές ξένου
Τύπου και ομογενειακού τύπου.
Η ανανέωση των δελτίων προσωρινής εισαγωγήςχρησιμοποίησης αυτοκινήτου, που έχει παραλάβει σε
νόμιμο καθεστώς ο ανταποκριτής πραγματοποιείται στις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, μετά
την ανανέωση της διαπίστευσης του και τη χορήγηση
του δελτίου ταυτότητας από την αρμόδια Διεύθυνση της
ΓΓΕΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών

Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνικών και
Ενημέρωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Εξωτερικών

Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

Αριθμ. αποφ. 24/2017
(7)
Συμπληρωματική απόφαση επί των αποφάσεων
ΡΑΕ 346/2016 και ΡΑΕ 347/2016.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(τακτική συνεδρίαση την 20 Ιανουαρίου 2017)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179, εφεξής
νόμος), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 88 παρ. 4.
2. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α'94) και ιδίως το άρθρο 8 της
υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου 2.
3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211/14.8.2009).
4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286),
όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α΄ 313), όπως ισχύει.
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6. Τις υπ’ αριθμ. 346/2016 και 347/2016 αποφάσεις
της ΡΑΕ, με τίτλο «Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση
της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου
του Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης» και «Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας
Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας» αντίστοιχα.
7. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-215369/14.12.2016,
Ι-216340/16.01.2017 και I-216341/16.01.2016 έγγραφα
του Διαχειριστή των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης
και Θεσσαλίας (εφεξής ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄ 121),
όπως ισχύει.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
1. Επειδή η ΡΑΕ στις αποφάσεις τις 346/2017 και
347/2016 ενέκρινε τα τιμολόγια της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής του Διαχειριστή για τα δίκτυα διανομής των περιοχών Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας ανά
κατηγορία πελατών, ως ακολούθως:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΠΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατηγορία
Πελατών

Συντελεστής
Δυναμικότητας
(€/MW/έτος)

Συντελεστής
Ενέργειας
(€/MWh)

Οικιακό

445,1613

11,7426

Εμπορικό

445,1613

11,7426

Βιομηχανικό

1.780,8689

0,2840

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κατηγορία
Πελατών

Συντελεστής
Δυναμικότητας
(€/MW/έτος)

Συντελεστής
Ενέργειας
(€/MWh)

Οικιακό

516,0610

12,7956

Εμπορικό

516,0610

12,7956

Βιομηχανικό

2.064,5265

0,3458

2. Επειδή η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης
Θεσσαλίας Α.Ε., Διαχειριστής των δικτύων διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας με τα υπό το σχετικό 7 έγγραφα
αιτείται την εφαρμογή του «βιομηχανικού τιμολογίου
διανομής» λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών ή/και καταναλώσεων:
α) σε όλες τις εγκαταστάσεις συμπίεσης φυσικού αερίου και
β) στις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού
και θερμότητας των κλινικών «ΓΕΝΕΣΙΣ» και «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
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3. Επειδή οι καταναλώσεις των εγκαταστάσεων συμπίεσης έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη έγκριση του βιομηχανικού τιμολογίου διανομής.
4. Επειδή η ΡΑΕ διαπίστωσε ότι οι εγκαταστάσεις
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας των κλινικών «ΓΕΝΕΣΙΣ» και «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» έχουν κατανάλωση φυσικού αερίου μεγαλύτερη των 2,2 GWh το
έτος, άρα προσιδιάζουν τη βιομηχανική κατανάλωση,
αποφασίζει:
Στην ειδικότερη κατηγορία του Βιομηχανικού Τιμολογίου Διανομής για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της
Θεσσαλίας να ενταχθούν
α) οι περιπτώσεις των εγκαταστάσεων συμπίεσης φυσικού αερίου και
β) οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας των κλινικών «ΓΕΝΕΣΙΣ» και «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.1509/20.1.2017 απόφαση της
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 171/26.1.2017 (τ. Β΄):
• στη σελίδα 1294 στη στήλη Α, στο σημείο δώδεκα (12),
στο δέκατο τρίτο (13ο) στίχο εκ των κάτω διορθώνεται:
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το εσφαλμένο: «εξήντα»
στο ορθό: «διακοσίων».
• στη σελίδα 1294 στη στήλη Α, στο σημείο δεκατρία
(13), στον έκτο (6ο) στίχο εκ των κάτω διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «εξήντα»
στο ορθό: «διακοσίων».
• στη σελίδα 1295 στη στήλη Α, στο σημείο τριάντα
(30), στο δέκατο όγδοο (18ο) στίχο εκ των κάτω και στο
δέκατα ένατο (19ο) στίχο εκ των κάτω διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «έως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων
(200.000,00) ευρώ»
στο ορθό: «από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ
και ενός λεπτού (200.000,01) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ».
• στη σελίδα 1298 στη στήλη Β, στο σημείο τρία (3),
στο δέκατο όγδοο (18ο) στίχο εκ των άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «πέντε χιλιάδων (5.000,01) ευρώ»
στο ορθό: «πέντε χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού
(5.000,01)».
• στη σελίδα 1298 στη στήλη Β, στο σημείο τέσσερα (4),
στον εικοστό τρίτο (23ο) στίχο εκ των άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «πέντε χιλιάδων (5.000,01) ευρώ»
στο ορθό: «πέντε χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού
(5.000,01)».
• στη σελίδα 1298 στη στήλη Β, στο σημείο πέντε (5),
στον τριακοστό στίχο (30ο) εκ των άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «πέντε χιλιάδων (5.000,01) ευρώ»
στο ορθό: «πέντε χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού
(5.000,01)».
(Από το Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
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