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Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο−
κρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύ−
πτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και 
την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους 
φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελ−
ληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας 
της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας 
αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, 
που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 27 Νοεμβρίου 2004, το 
κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ της Ελληνικής δημοκρατίας και της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής 
φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής ανα−
φορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυ−
βέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, 
επιθυμώντας να συνάψουν Συμφωνία για την αποφυγή 
της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φορο−
διαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και 
κεφαλαίου, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Άρθρο 1
ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται επί προσώπων που 
είναι κάτοικοι του ενός ή και των δύο Συμβαλλομένων 
Κρατών.

Άρθρο 2
ΦΟΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

1. Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται στους φόρους 
εισοδήματος και κεφαλαίου που επιβάλλονται για λογα−
ριασμό ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ή των διοικητικών 

υποδιαιρέσεων του ή των τοπικών αρχών του, ανεξάρ−
τητα από τον τρόπο που επιβάλλονται.

2. Φόροι εισοδήματος και κεφαλαίου θεωρούνται όλοι 
οι φόροι που επιβάλλονται στο συνολικό εισόδημα, στο 
συνολικό κεφάλαιο, ή σε στοιχεία του εισοδήματος ή 
του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων που 
επιβάλλονται στην ωφέλεια που προκύπτει από την εκ−
ποίηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, καθώς και των 
φόρων επί της υπεραξίας που προκύπτει από την ανα−
τίμηση του κεφαλαίου.

3. Οι υφιστάμενοι φόροι στους οποίους εφαρμόζεται 
η παρούσα Συμφωνία ειδικότερα είναι:

α) Στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας:
i) ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου φυσικών προ−

σώπων, 
ii) ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου νομικών προσώ−

πων, (εφεξής αναφερόμενος ως «Ελληνικός φόρος»).
β) Στην περίπτωση της Αραβικής Δημοκρατίας της 

Αιγύπτου:
i) ο φόρος ακίνητης περιουσίας (συμπεριλαμβανομέ−

νων και των φόρων γης και κτιρίων), 
ii) ο ενοποιημένος φόρος φυσικών προσώπων, 
iii) ο φόρος στα κέρδη των επιχειρήσεων,
iv) ο φόρος για την ανάπτυξη των φορολογικών πόρων 

του Κράτους,
ν) επιπρόσθετοι φόροι που επιβάλλονται επί των 

προαναφερόμενων φόρων (εφεξής αναφερόμενος ως 
«Αιγυπτιακός φόρος»).

4. Η Συμφωνία εφαρμόζεται επίσης σε οποιουσδή−
ποτε ταυτόσημους ή ουσιωδώς παρόμοιους φόρους 
που επιβάλλονται μετά την ημερομηνία υπογραφής της 
Συμφωνίας επί πλέον, ή σε αντικατάσταση, των υφιστά−
μενων φόρων. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων 
Κρατών γνωστοποιούν η μια στην άλλη οποιεσδήποτε 
σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει στις αντίστοιχες 
φορολογικές νομοθεσίες τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 3
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Ι. Για τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας, εκτός αν η 
έννοια του κειμένου απαιτεί διαφορετικά:

α) οι όροι «ένα Συμβαλλόμενο Κράτος»» και το «άλλο 
Συμβαλλόμενο Κράτος» υποδηλώνουν την Ελληνική Δη−
μοκρατία ή την Αίγυπτο όπως το κείμενο απαιτεί,
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β) ο όρος «Ελληνική Δημοκρατία» περιλαμβάνει το 
έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας και το τμήμα του 
θαλασσίου βυθού και του υπεδάφους της κάτω απο τη 
Μεσόγειο Θάλασσα, επί των οποίων η Ελληνική Δη−
μοκρατία έχει κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με το 
Διεθνές Δίκαιο προς το σκοπό εξερεύνησης, εξόρυξης 
ή εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων αυτών των πε−
ριοχών,

γ) ο όρος «Αίγυπτος» σημαίνει το έδαφος της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Αιγύπτου, και χρησιμοποιούμενος με 
την γεωγραφική έννοια, περιλαμβάνει τα χωρικά ύδατα 
και κάθε περιοχή που εφάπτεται στην ακτή πέρα από 
τα χωρικά ύδατα, πάνω στα οποία η Αίγυπτος ασκεί 
κυριαρχικά δικαιώματα, σύμφωνα με την Αιγυπτιακή νο−
μοθεσία και το Διεθνές Δίκαιο και η οποία ήταν ή μπορεί 
να χαρακτηρισθεί ως μια περιοχή στην οποία η Αίγυπτος 
μπορεί να ασκήσει δικαιώματα σε σχέση με τον θαλάσσιο 
βυθό και το υπέδαφος και τους φυσικούς πόρους,

δ) ο όρος «πρόσωπο» περιλαμβάνει ένα φυσικό πρό−
σωπο, μια εταιρεία και οποιαδήποτε άλλη ένωση προ−
σώπων,

ε) ο όρος «εταιρεία» σημαίνει οποιαδήποτε εταιρική 
μορφή κεφαλαιουχικού χαρακτήρα ή οποιοδήποτε νο−
μικό πρόσωπο το οποίο έχει την ίδια φορολογική με−
ταχείριση με μια εταιρεία κεφαλαιουχικού χαρακτήρα,

ζ) οι όροι «επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους» 
και «επιχείρηση του άλλου Συμβαλλομένου Κράτους» 
υποδηλώνουν αντίστοιχα μια επιχείρηση που ασκείται 
από κάτοικο του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και μια 
επιχείρηση που ασκείται από κάτοικο του άλλου Συμ−
βαλλόμενου Κράτους,

η) ο όρος «υπήκοος» υποδηλώνει:
i) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει την υπηκο−

ότητα ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, 
ii) οιοδήποτε νομικό πρόσωπο, προσωπική εταιρία ή 

ένωση που αποκτά το νομικό καθεστώς του από τους 
νόμους που ισχύουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος,

θ) ο όρος «διεθνείς μεταφορές» υποδηλώνει οιαδήποτε 
μεταφορά με πλοίο ή αεροσκάφος, εκτός αν το πλοίο ή 
το αεροσκάφος εκτελεί δρομολόγια αποκλειστικά− μεταξύ 
τοποθεσιών μέσα σε ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη,

ι) ο όρος «αρμόδια αρχή» υποδηλώνει:
i) στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον 

Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή τον εξουσιοδο−
τημένο αντιπρόσωπό του,

ii) Στην περίπτωση της Αιγύπτου, τον Υπουργό Οικο−
νομικών ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

2. Όσον αφορά στην εφαρμογή της παρούσας Συμφω−
νίας από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος οποιοσδήποτε όρος 
ο οποίος δεν προσδιορίζεται σ’ αυτή θα έχει, εκτός αν η 
έννοια τον κειμένου απαιτεί διαφορετικά, την έννοια που 
έχει κατά τη στιγμή της εφαρμογής συμφώνα με τους 
νόμους αυτού του Κράτους αναφορικά με τους φόρους 
στους οποίους εφαρμόζεται η Συμφωνία, οποιασδήποτε 
έννοιας σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους φορολογι−
κούς νόμους αυτού του Κράτους υπερισχύουσας εκείνης 
της έννοιας που δίδεται σ’ αυτό τον όρο σύμφωνα με 
άλλους νόμους του Κράτους αυτού.

Άρθρο 4
ΚΑΤΟΙΚΟΣ

1. Για τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας, ο όρος 
«κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους» σημαίνει το 

πρόσωπο που, σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κρά−
τους, υπόκειται σε φορολογία σε αυτό λόγω κατοικίας 
ή διαμονής του ή τόπου διοίκησης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του ή άλλου παρόμοιας φύσης κριτηρί−
ου και περιλαμβάνει επίσης αυτό το Κράτος και οποια−
δήποτε πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού. Αλλά 
ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο 
που υπόκειται σε φορολογία στο Κράτος αυτό όσον 
αφορά μόνο το εισόδημα που προέρχεται από πηγές 
μέσα σε αυτό ή σε κεφάλαιο που βρίσκεται σε αυτό.

2. Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, 
ένα φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και των δύο Συμ−
βαλλομένων Κρατών, τότε η νομική κατάστασή του 
καθορίζεται ως εξής:

α) θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Κράτους στο 
οποίο διαθέτει μόνιμη οικογενειακή εστία, αν διαθέτει 
μόνιμη οικογενειακή εστία και στα δύο Κράτη, θεωρείται 
κάτοικος του Κράτους με το οποίο διατηρεί στενότε−
ρους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς (κέντρο 
ζωτικών συμφερόντων),

β) αν το Κράτος στο οποίο έχει το κέντρο των ζωτικών 
συμφερόντων του δεν μπορεί να προσδιορισθεί, ή αν 
δεν διαθέτει μόνιμη οικογενειακή εστία σε κανένα από 
τα δύο Κράτη, θεωρείται κάτοικος μόνο του Κράτους 
στο οποίο έχει την συνήθη διαμονή του,

γ) αν έχει συνήθη διαμονή και στα δύο Κράτη ή σε 
κανένα από αυτά, θεωρείται κάτοικος του Κράτους του 
οποίου είναι υπήκοος,

δ) αν είναι υπήκοος και των δύο Κρατών ή κανενός 
από αυτά, οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρα−
τών διευθετούν το θέμα με αμοιβαία συμφωνία.

3. Αν κατά πς διατάξεις της παραγράφου 1 ένα πρό−
σωπο εκτός από φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και 
των δύο Συμβαλλομένων Κρατών, τότε το πρόσωπο 
αυτό θεωρείται κάτοικος του Συμβαλλόμενου Κράτους 
στο οποίο βρίσκεται η έδρα της πραγματικής διοίκη−
σης του.

Άρθρο 5
ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Για τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας, ο όρος 
«μόνιμη εγκατάσταση» υποδηλώνει ένα καθορισμένο 
τόπο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποί−
ου οι εργασίες μιας επιχείρησης διεξάγονται εν όλω ή 
εν μέρει.

2. Ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» περιλαμβάνει ειδι−
κότερα: 

α) τόπο διοίκησης,
β) υποκατάστημα,
γ) γραφείο,
δ) εργοστάσιο,
ε) εργαστήριο,
ζ) ορυχείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατομείο ή 

οποιοδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων, και
η) εγκαταστάσεις και αποθήκες που χρησιμοποιούνται 

σαν πωλητήριο εμπορευμάτων.
3. Ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» επίσης περιλαμβά−

νει:
α) ένα εργοστάσιο ή ένα έργο κατασκευής ή εγκατά−

στασης ή εποπτικές δραστηριότητες σε συσχετισμό με 
τα προηγούμενα, αλλά μόνο όπου τέτοιο έργο, σχέδιο 
ή δραστηριότητες συνεχίζονται για μια περίοδο μεγα−
λύτερη από εννέα (9) μήνες,
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β) η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, από μια επιχείρηση μέσω 
υπαλλήλων ή άλλου προσωπικού που προσλαμβάνεται 
από την επιχείρηση γι’ αυτό το σκοπό, αλλά μόνο όταν 
δραστηριότητες αυτές της μορφής συνεχίζονται (για 
το ίδιο ή για συνδεόμενο έργο) μέσα στη χώρα για μια 
περίοδο ή περιόδους που αθροιστικά να υπερβαίνει 
τους εννέα (9) μήνες.

4. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις αυτού 
του Άρθρου, ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» θεωρείται 
ότι δεν περιλαμβάνει:

α) τη χρήση διευκολύνσεων αποκλειστικά με σκοπό 
την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση αγαθών ή εμπο−
ρευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,

β) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων 
που ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά με σκοπό 
την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση,

γ) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων 
που ανήκουν στην επιχείρηση αποκ^στικά με σκοπό την 
επεξεργασία από άλλη επιχείρηση,

δ) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματι−
κών δραστηριοτήτων αποκλειστικά με σκοπό την αγορά 
αγαθών ή εμπορευμάτων, ή για τη συλλογή πληροφο−
ριών, για την επιχείρηση,

ε) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων αποκλειστικά με σκοπό την άσκηση για 
την επιχείρηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας 
βοηθητικού ή προπαρασκευαστικού χαρακτήρα,

ζ) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, αποκλειστικά με σκοπό την άσκηση 
ενός συνδυασμού δραστηριοτήτων από τις αναφερόμε−
νες στις υποπαραγράφους α) έως ε), εφόσον η συνολική 
δραστηριότητα του εν λόγω καθορισμένου τόπου που 
προκύπτει από αυτόν τον συνδυασμό είναι βοηθητικού 
ή προπαρασκευαστικού χαρακτήρα.

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 
και 2 όταν ένα πρόσωπο έκτος από ανεξάρτητο πρά−
κτορα για τον οποίο έχει εφαρμογή η παράγραφος 7 
ενεργεί σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος για λογαριασμό 
μιας επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, 
αυτή η επιχείρηση θα φωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατά−
σταση στο πρώτο−αναφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος 
σε σχέση με οποιεσδήποτε δραστηριότητες αυτό το 
πρόσωπο αναλαμβάνει για την επιχείρηση, εάν αυτό 
το πρόσωπο:

α) Έχει και συνήθως ασκεί σε αυτό το Κράτος, την 
εξουσιοδότηση να συνάπτει συμβόλαια στο όνομα της 
επιχείρησης, εκτός εάν οι δραστηριότητες ενός τέτοι−
ου προσώπου είναι περιορισμένες σε αυτές που ανα−
φέρονται στην παράγραφο 4 οι οποίες έστω και αν 
ασκούνται μέσω ενός καθορισμένου τόπου άσκησης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν καθιστούν αυτόν 
τον καθορισμένο τόπο, μόνιμη εγκατάσταση κατά τις 
διατάξεις αυτής της παραγράφου, ή 

β) δεν έχει αυτή την εξουσιοδότηση, αλλά συνήθως 
διατηρεί στο πρώτο−αναφερόμενο Κράτος απόθεμα 
αγαθών ή εμπορευμάτων από το οποίο παραδίδει αγα−
θά ή εμπορεύματα συστηματικά για λογαριασμό της 
επιχείρησης.

6. Ανεξάρτητα με τις προηγούμενες διατάξεις αυτού 
του Άρθρου, μια ασφαλιστική εταιρία ενός Συμβαλλό−
μενου Κράτους θα θεωρείται, εκτός όσον αφορά την 
αντασφάλιση, ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στο άλλο 

Συμβαλλόμενο Κράτος εάν εισπράττει ασφάλιστρα 
(premiums) στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου 
Κράτους ή ασφαλίζει κινδύνους που βρίσκονται στο 
άλλο αυτό Κράτος, μέσω ενός προσώπου άλλου από 
αυτό του ανεξάρτητου πράκτορα για τον οποίο εφαρ−
μόζεται η παράγραφος 7.

7. Μια επιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκα−
τάσταση σ’ ένα Συμβαλλόμενο Κράτος απλά και μόνο 
επειδή διεξάγει εργασίες σ’ αυτό το Κράτος μέσω με−
σίτη, γενικού αντιπροσώπου επί προμήθεια ή άλλου 
ανεξάρτητου πράκτορα, εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα 
ενεργούν μέσα στα συνήθη πλαίσια της δραστηριότη−
τάς τους. Πάντως, όταν οι δραστηριότητες ενός τέ−
τοιου πράκτορα αφιερώνονται αποκλειστικά ή σχεδόν 
αποκλειστικά για λογαριασμό αυτής της επιχείρησης, 
δεν θα θεωρείται ανεξάρτητος πράκτορας για τους 
σκοπούς αυτής της παραγράφου.

8. Το γεγονός ότι μια επιχείρηση που είναι κάτοικος 
ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ελέγχει ή ελέγχεται από 
εταιρεία που είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου 
Κράτους, ή διεξάγει δραστηριότητες σ’ αυτό το άλλο 
Κράτος (είτε μέσω μόνιμης εγκατάστασης είτε με άλλο 
τρόπο), από μόνο του το γεγονός αυτό δεν καθιστά την 
καθεμία από τις εταιρείες αυτές μόνιμη εγκατάσταση 
της άλλης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρα 6
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1. Εισόδημα που αποκτάται από κάτοικο ενός Συμβαλ−
λόμενου Κράτους από ακίνητη περιουσία (συμπεριλαμ−
βανομένου του εισοδήματος από γεωργία ή δασοκομία), 
πόν βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί 
να φορολογείται σ’ αυτό το άλλο Κράτος.

2. Ο όρος «ακίνητη περιουσία» θα έχει την έννοια που 
ορίζεται από τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Κράτους 
στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω περιουσία. Ο όρος πε−
ριλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, περιουσία παρεπόμενη 
της ακίνητης περιουσίας, τα ζώα και τον εξοπλισμό 
που χρησιμοποιούνται στην γεωργία και δασοκομία, 
δικαιώματα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
γενικού δικαίου για την έγγειο ιδιοκτησία, επικαρπία 
ακίνητης περιουσίας και δικαιώματα τα οποία παρέχουν 
προσόδους μεταβλητές ή σταθερές ως αντάλλαγμα 
για την εκμετάλλευση, ή δικαίωμα εκμετάλλευσης, με−
ταλλευτικών κοιτασμάτων, πηγών και άλλων φυσικών 
πόρων. Πλοία, πλοιάρια και αεροσκάφη δεν θεωρούνται 
ως ακίνητη περιουσία.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε 
εισόδημα που προέρχεται από την άμεση χ()ήση, εκμί−
σθωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση ακίνητης 
περιουσίας.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 εφαρμόζο−
νται επίσης στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία μιας 
επιχείρησης και στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία 
που χρησιμοποιείται για την παροχή ανεξάρτητων προ−
σωπικών υπηρεσιών.

Άρθρο 7
ΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Τα κέρδη μιας επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου 
Κράτους φορολογούνται μόνο σ’ αυτό το Κράτος εκτός 
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αν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλ−
λόμενο Κράτος μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης που 
βρίσκεται σ’ αυτό. Αν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες ως 
ανωτέρω, τότε τα κέρδη της επιχείρησης μπορούν να 
φορολογούνται στο άλλο Κράτος αλλά μόνο ως προς 
το τμήμα αυτών που αποδίδεται στην μόνιμη εγκατά−
σταση.

2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρά−
φου 3, αν μια επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους 
ασκεί δραστηριότητες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κρά−
τος μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σ’ 
αυτό, τότε στο κάθε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος απο−
δίδονται στη μόνιμη αυτή εγκατάσταση τα κέρδη τα 
οποία υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιούσε αν ήταν 
μια διαφορετική και χωριστή επιχείρηση που ασχολείται 
με τις ίδιες ή παρόμοιες δραστηριότητες κάτω από τις 
ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες και συναλλάσσεται εντελώς 
ανεξάρτητα με την επιχείρηση της οποίας αποτελεί 
μόνιμη εγκατάσταση.

3. Κατά τον προσδιορισμό των κερδών μιας μόνιμης 
εγκατάστασης, αναγνωρίζονται προς έκπτωση δαπάνες 
που πραγματοποιούνται, για τους σκοπούς της μόνιμης− 
εγκατάστασης, περιλαμβανομένων των πραγματοποι−
ούμενων για τους σκοπούς της μόνιμης; εγκατάστασης 
διαχειριστικών και γενικών διοικητικών εξόδων, είτε στο 
Κράτος που βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση, είτε αλ−
λού.

4. Εφόσον συνηθίζεται σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος 
τα κέρδη που θεωρούνται ότι ανήκουν σε μια μόνιμη 
εγκατάσταση να καθορίζονται με βάση τον καταμερισμό 
των συνολικών κερδών της επιχείρησης στα διάφορα 
τμήματα της, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρό−
ντος Άρθρου δεν εμποδίζουν το Κράτος αυτό να καθο−
ρίζει τα φορολογητέα κέρδη μ’ αυτόν τον καταμερισμό 
όπως συνηθίζεται.

Όμως η χρησιμοποιούμενη μέθοδος καταμερισμού 
πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το αποτέλεσμα να είναι 
σύμφωνο με τις αρχές που περιέχονται στο παρόν Άρ−
θρο.

5. Για τους σκοπούς των προηγούμενων παραγρά−
φων, τα κέρδη που θεωρούνται ότι ανήκουν στη μόνιμη 
εγκατάσταση προσδιορίζονται με την ίδια μέθοδο κάθε 
χρόνο εκτός αν υπάρχουν βάσιμοι και επαρκείς λόγοι 
για το αντίθετο.

6. Σε περίπτωση που στα κέρδη περιλαμβάνονται 
στοιχεία εισοδήματος, η φορολογική μεταχείριση των 
οποίων ρυθμίζεται χωριστά με άλλα Άρθρα αυτής της 
Συμφωνίας, τότε οι διατάξεις εκείνων των Άρθρων δεν 
επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Άρ−
θρου. 

Άρθρο 8
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1. Οι διατάξεις του Άρθρου Χ της Συμφωνίας μεταξύ 
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου 
στις ναυτιλιακές και θαλάσσιες μεταφορές, η οποία 
αφορά την φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος 
που προέρχεται από την εκμετάλλευση πλοίων σε δι−
εθνείς μεταφορές, που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 18 
Απριλίου 1981, δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις αυτής 
της Συμφωνίας.

2. Κέρδη προερχόμενα από την εκμετάλλευση αερο−

σκάφους σε διεθνείς μεταφορές φορολογούνται μόνο 
στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η έδρα 
της πραγματικής διεύθυνσης της επιχείρησης.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 αυτού του Άρ−
θρου έχουν επίσης εφαρμογή σε κέρδη που πραγματο−
ποιούνται από συμμετοχή σε «POOL» σε κοινοπρακτικής 
μορφής−εκμετάλλευση, ή σε πρακτορείο που λειτουργεί 
σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 9
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Αν:
α) επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους συμμε−

τέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το 
κεφάλαιο μιας επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου 
Κράτους, ή 

β) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη 
διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο μιας επιχείρησης 
του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και μιας επιχείρησης 
άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, και σε κάθε μια από τις 
περιπτώσεις αυτές επικρατούν η επιβάλλονται μεταξύ 
των δύο επιχειρήσεων σας εμπορικές ή οικονομικές σχέ−
σεις τους όροι οϊ οποίοι διαφέρουν από εκείνους που θα 
επικρατούσαν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε 
οποιαδήποτε κέρδη τα οποία θα είχαν πραγματοποιηθεί 
από μια από τις επιχειρήσεις, αλλά, λόγω αυτών των 
όρων, δεν έχουν πραγματοποιηθεί, μπορούν να συμπε−
ριλαμβάνονται στα κέρδη αυτής της επιχείρησης και 
να φορολογούνται ανάλογα.

2. Αν ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη περιλαμβάνει 
στα κέρδη μιας επιχείρησης του Κράτους αυτού −και 
φορολογεί ανάλογα − κέρδη για τα οποία μια επιχείρηση 
του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους έχει φορολογηθεί σ’ 
αυτό το άλλο Κράτος και αυτό το άλλο Κράτος συμφωνεί 
ότι τα κέρδη που έχουν έτσι περιληφθεί είναι κέρδη τα 
οποία θα είχαν πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση 
του πρώτου − μνημονευθέντος Κράτους αν οι όροι που 
επικρατούν μεταξύ των δύο επιχειρήσεων ήταν οι ίδιοι 
με εκείνους που θα επικρατούσαν μεταξύ ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων, τότε αυτό το άλλο Κράτος προσαρμόζει 
ανάλογα το ποσό του φόρου που έχει επιβληθεί μέσα σ’ 
αυτό το Κράτος επί εκείνων των κερδών. Κατά τον κα−
θορισμό μιας τέτοιας προσαρμογής, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη και οι λοιπές διατάξεις αυτής της Συμφωνίας και 
οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών συμβου−
λεύονται η μια την άλλη αν κριθεί απαραίτητο.

3. Ένα Συμβαλλόμενο Κράτος δεν θα διαφοροποιή−
σει τα κέρδη μιας επιχείρησης στις περιστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο Ι μετά το πέρας των 
χρονικών ορίων που προβλέπονται από την εθνική του 
νομοθεσία και, σε κάθε περίπτωση, μετά από πέντε 
έτη από το τέλος του έτους κατά το οποίο τα κέρδη 
που θα μπορούσαν να υπαχθούν σε διαφοροποίηση θα 
είχαν πραγματοποιηθεί από μια επιχείρηση του Κρά−
τους αυτού.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, δεν θα έχουν 
εφαρμογή σε περίπτωση απάτης, ηθελημένου λάθους 
ή αμέλειας.

Άρθρο 10
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρεία που 
είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε κά−
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τοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους μπορούν να 
φορολογηθούν σ’ αυτό το άλλο Κράτος.

2. Τέτοια μερίσματα μπορούν όμως, επίσης να φο−
ρολογούνται στο Συμβαλλόμενο Κράτος του οποίου 
ηεταιρεία πού καταβάλλει τα μερίσματα είναι κάτοικος 
και σύμφωνα τους νόμους αυτού του Κράτους, αλλά 
εάν ο πραγματικός δικαιούχος των μερισμάτων, είναι 
κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, ο φόρος 
που επιβάλλεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν υπερβαίνει 
το 10% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων.

Η παρούσα παράγραφος δβν επηρεάζει τη φορολογία 
της εταιρείας, όσον αφορά στα κέρδη από τα οποία 
καταβάλλονται τα μερίσματα.

3. Ο όρος «μερίσματα» όπως χρησιμοποιείται σ’ αυτό 
το Άρθρο, υποδηλώνει, εισόδημα από μετοχές, μετοχές 
«επικαρπίας» ή δικαιώματα «επικαρπίας», μετοχές μεταλ−
λείων, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετο−
χής σε κέρδη, που δεν αποτελούν απαιτήσεις από χρέη, 
καθώς επίσης και εισόδημα από εταιρικά δικαιώματα 
το οποίο υπόκειται στην ίδια φορολογική μεταχείριση 
με το εισόδημα από μετοχές σύμφωνα με τους νόμους 
του Κράτους του οποίου είναι κάτοικος η εταιρεία που 
διενεργεί τη διανομή.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν έχουν 
εφαρμογή αν ο πραγματικός δικαιούχος των μερισμά−
των, όντας κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, 
διεξάγει εργασίες, στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος του 
οποίου η εταιρεία που κατάβάλλει τα μερίσματα είναι 
κάτοικος, μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται 
σ’ αυτό, ή παρέχει ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσί−
ες σ’ αυτό το άλλο Κράτος μέσω καθορισμένης βά−
σης που βρίσκεται σ’ αυτό, και η συμμετοχή (holding) 
σε σχέση με την οποία καταβάλλονται τα μερίσματα, 
συνδέεται ουσιαστικά μ’ αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση 
ή την καθορισμένη βάση: Σ’ αυτή τη περίπτωση, έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 7 ή 14, ανάλογα με 
την περίπτωση.

5. Αν μια εταιρεία που είναι κάτοικος ενός Συμβαλλό−
μενου Κράτους πραγματοποιεί κέρδη ή αποκτά εισό−
δημα στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, αυτό το άλλο 
Κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει φόρο στα μερίσματα 
που καταβάλλονται −από την εταιρεία, εκτός αν αυτά τα 
μερίσματα καταβάλλονται σε κάτοικο αυτού του άλλου 
Κράτους ή η συμμετοχή (holding) σε σχέση με την οποία 
καταβάλλονται τα μερίσματα συνδέεται ουσιαστικά με 
μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση που βρίσκεται 
σ’ αυτό το άλλο Κράτος, ούτε μπορεί να υπαγάγει τα 
μη διανεμόμενα κέρδη σε φόρο επί μη διανεμόμενων 
κερδών, ακόμη και αν τα καταβαλλόμενα μερίσματα ή 
τα μη διανεμόμενα κέρδη αποτελούνται εν όλω ή εν 
μέρει από κέρδη ή εισοδήματα που προκύπτουν σ’ αυτό 
τό άλλο Κράτος.

Άρθρο 11
ΤΟΚΟΙ

1. Τόκοι που προκύπτουν σ’ ένα Συμβαλλόμενο Κράτος 
και καταβάλλονται σε κάτοικο τον άλλου Συμβαλλόμε−
νου Κράτους μπορούν να φορολογούνται σ’ αυτό το 
άλλο Κράτος.

2. Αυτοί οι τόκοι μπορούν, όμως επίσης, να φορολο−
γούνται στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύ−
πτουν και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, 
αλλά αν ο εισπράττων είναι ο πραγματικός δικαιούχος 

των τόκων, ο φόρος που επιβάλλεται κατ’ αυτόν τον 
τρόπο δεν υπερβαίνει το 15% του ακαθάριστου ποσού 
των τόκων.

3. Τόκος που προκύπτει στο ένα Συμβαλλόμενο Κρά−
τος εξαιρείται από το φόρο και στα δύο Κράτη αν ο 
τόκος καταβάλλεται:

α) στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή μία τοπική αρχή 
αυτού, ή 

β) στην Κεντρική Τράπεζα του άλλου Συμβαλλόμενου 
Κράτους

4. Ο όρος «τόκοι» όπως χρησιμοποιείται σ’ αυτό το 
Άρθρο υποδηλώνει εισόδημα από απαιτήσεις από χρέη 
κάθε είδους είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη ή όχι, είτε 
παρέχουν ή όχι δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του 
οφειλέτη, και ιδιαίτερα, εισόδημα από κρατικά χρεόγρα−
φα και εισόδημα από ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια, 
περιλαμβανομένων των δώρων (premiums) και βραβεί−
ων που συνεπάγονται τέτοιου είδους χρεόγραφα και 
ομολογίες καθώς επίσης και οιοδήποτε εισόδημα που 
έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση με εισόδημα από 
τόκους σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία του Συμ−
βαλλόμενου Κράτους στο οποίο προκύπτει το εν λόγω 
εισόδημα. Πρόστιμα για καθυστερημένη πληρωμή δεν 
θα θεωρούνται τόκοι για τους σκοπούς αυτού του Άρ−
θρου.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν έχουν 
εφαρμογή αν ο δικαιούχος των τόκων, που είναι κά−
τοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει 
εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο 
προκύπτουν οι τόκοι, μέσω μόνιμης εγκατάστασης σ’ 
αυτό ή παρέχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ανε−
ξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισμένη βάση 
που βρίσκεται σ’ αυτό και η απαίτηση χρέους σε σχέση 
με την οποία καταβάλλονται οι τόκοι συνδέεται ουσι−
αστικά μ’ αυτήν: την μόνιμη εγκατάσταση ή την καθο−
ρισμένη βάση. Σ’ αυτή τη περίπτωση, έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14, ανάλογα 
με την περίπτωση.

6. Τόκοι θεωρούνται ότι προκύπτουν σ’ ένα Συμβαλλό−
μενο Κράτος όταν ο καταβάλλων είναι κάτοικος αυτού 
του Κράτους. Αν, όμως, το πρόσωπο που καταβάλλει 
τους τόκους, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι κάτοικος ενός 
Συμβαλλόμενου Κράτους, έχει σε ένα Συμβαλλόμενο 
Κράτος μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση σε 
σχέση με την οποία προέκυψε η οφειλή για την οποία 
καταβάλλονται οι τόκοι, και αυτοί οι τόκοι βαρύνουν 
αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση, 
τότε αυτοί οι τόκοι θεωρούνται ότι προκύπτουν στο 
Κράτος που βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση ή η κα−
θορισμένη βάση.

7. Σε περίπτωση που, λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ του 
καταβάλλοντος και του δικαιούχου ή μεταξύ αυτών και 
κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των τόκων, λαμβα−
νομένης υπόψη της απαίτησης από το χρέος για την 
οποία καταβάλλονται υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα 
είχε συμφωνηθεί μεταξύ του καταβάλλοντος και του 
δικαιούχου ελλείψει μιας τέτοιας σχέσης, οι διατάξεις 
αυτού του Άρθρου έχουν εφαρμογή μόνο στο τελευταίο 
αναφερθέν ποσόν. Σ’ αυτή τη περίπτωση, το υπερβάλλον 
μέρος των πληρωμών φορολογείται σύμφωνα με τους 
νόμους του καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους, λαμβανο−
μένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων της παρούσας 
Συμφωνίας.
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Άρθρο 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Δικαιώματα που προκύπτουν σ’ ένα Συμβαλλόμενο 
Κράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συμ−
βαλλόμενου Κράτους μπορούν να φορολογούνται σ’ 
αυτό το άλλο Κράτος.

2. Τέτοια δικαιώματα μπορούν, όμως, να φορολο−
γούνται επίσης στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο 
προκύπτουν και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του 
Κράτους, αλλά αν ο εισπράττων είναι ο δικαιούχος των. 
δικαιωμάτων, ο φόρος που επιβάλλεται κατ’ αυτόν τον 
τρόπο δεν υπερβαίνει το 15% του ακαθάριστου ποσού 
των δικαιωμάτων.

3. Ο όρος «δικαιώματα» όπως χρησιμοποιείται σ’ 
αυτό το Άρθρο, σημαίνει. πληρωμές κάθε είδους που 
εισπράττονται ως αντάλλαγμα για τη χρήση, ή το δι−
καίωμα χρήσης, οποιουδήποτε δικαιώματος αναπα−
ραγωγής, φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής 
εργασίας, περιλαμβανομένων των κινηματογραφικών 
ταινιών, και ταινιών ή μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές 
ή τηλεοπτικές εκπομπές, οιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, 
εμπορικού σήματος, σχεδίου ή προτύπου, προγράμ−
ματα για ηλεκτρονικούς υπoλογιστές, μηχανολογικού 
σχεδίου, μυστικού τύπου ή διαδικασίας παραγωγής, 
ή για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, βιομηχανικού, 
εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού ή για πληροφο−
ρίες που αφορούν σε βιομηχανική, εμπορική ή επιστη−
μονική εμπειρία. Επίσης περιλαμβάνει πληρωμές που 
αφορούν σε τεχνική βοήθεια η οποία ασκείται σε ένα 
Συμβαλλόμενο Κράτος από έναν κάτοικο του άλλου 
Συμβαλλόμενου Κράτους όταν αυτή σχετίζεται με την 
εφαρμογή όποιων τέτοιων δικαιωμάτων περιουσίας 
ή πληροφορίας και είναι βοηθητικού και ασήμαντου 
χαρακτήρα.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν έχουν 
εφαρμογή αν ο δικαιούχας των δικαιωμάτων, όντας κά−
τοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει εργασίες 
στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν 
τα δικαιώματα, μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρί−
σκεται σ’ αυτό, ή παρέχει σ’ αυτό το άλλο Κράτος ανε−
ξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισμένη βάση 
που βρίσκεται σ’ αυτό, και το δικαίωμα ή η περιουσία 
σε σχέση με την οποία καταβάλλονται τα δικαιώματα 
συνδέεται ουσιαστικά με αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση 
ή την καθορισμένη βάση. Σ’ αυτή τη περίπτωση έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14, 
ανάλογα με την περίπτωση.

5. Δικαιώματα θεωρούνται ότι προκύπτουν σ’ ένα Συμ−
βαλλόμενο Κράτος αν ο καταβάλλων είναι κάτοικος αυ−
τού του Κράτους. Αν, όμως, το πρόσωπο που καταβάλλει 
τα δικαιώματα, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι κάτοικος ενός 
Συμβαλλόμενου Κράτους, έχει σ’ ένα Συμβαλλόμενο 
Κράτος μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση σε 
σχέση με την οποία προέκυψε η υποχρέωση καταβολής 
των δικαιωμάτων, και τα δικαιώματα αυτά βαρύνουν τη 
μόνιμη εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση, τότε τα 
εν λόγω δικαιώματα θεωρούνται ότι προκύπτουν στο 
Κράτος στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση ή 
η καθορισμένη βάση.

6. Σε περίπτωση που, λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ 
του κατχφάλλόντος και του δικαιούχου ή μεταξύ αυτών 
των δύο και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσόν των 
δικαιωμάτων, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης ή:τόν 

δικαιώματος χρήσης ή των πληροφοριών για τα οποία 
καταβάλλονται τα δικαιώματα, υπερβαίνει το ποσό το 
οποίο θα είχε συμφωνηθεί μεταξύ του καταβάλλοντος 
και του δικαιούχου ελλείψει μιας τέτοιας σχέσης, οι δια−
τάξεις του παρόντος Αρθρου έχουν εφαρμογή μόνο στο 
τελευταίο μνημονευόμενο ποσόν. Σ’ αυτή τη περίπτωση, 
το υπερβάλλον μέρος της καταβολής φορολογείται 
σύμφωνα με τους νόμους του καθενός Συμβαλλόμενου 
Κράτους, λαμβανομένων υπ’ όψη και των λοιπών δια−
τάξεων της παρούσας Συμφωνίας.

Άρθρο 13
ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Ωφέλεια που αποκτάται από κάτοικο ενός Συμβαλ−
λόμενου Κράτους από την εκποίηση ακίνητης περιου−
σίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 και βρίσκεται στο 
άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να φορολογείται 
σ’ αυτό το άλλο Κράτος.

2. Ωφέλεια από την εκποίηση κινητής περιουσίας που 
αποτελεί τμήμα της επαγγελματικής περιουσίας μιας 
μόνιμης εγκατάστασης που έχει μια επιχείρηση ενός 
Συμβαλλόμενου Κράτους στο άλλο Συμβαλλόμενο Κρά−
τος ή κινητής περιουσίας που ανήκει σε καθορισμένη 
βάση την οποία κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κρά−
τους διαθέτει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος για τον 
σκοπό της παροχής ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσι−
ών, περιλαμβανομένης της ωφέλειας από την εκποίηση 
μιας τέτοιας μόνιμης εγκατάστασης (μόνης ή με ολό−
κληρη την επιχείρηση) ή τέτοιας καθορισμένης βάσης, 
μπορεί να φορολογείται σ’ αυτό το άλλο Κράτος.

3. Ωφέλεια από την εκποίηση πλοίων ή αεροσκαφών 
που εκτελούν διεθνείς μεταφορές ή κινητής περιουσίας 
που συνδέεται με την εκμετάλλευση τέτοιων πλοίων ή 
αεροσκαφών, φορολογείται μόνο στο Συμβαλλόμενο 
Κράτος στο οποίο τα κέρδη από την εκμετάλλευση 
των εν λόγω πλοίων ή αεροσκαφών φορολογούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8.

4. Ωφέλεια από την εκποίηση οποιασδήποτε περιουσί−
ας εκτός από εκείνη που αναφέρεται στις προηγούμενες 
παραγράφους μπορεί να φορολογείται στο Συμβαλλό−
μενο Κράτος στο οποίο προκύπτει το εισόδημα.

Άρθρο 14
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Εισόδημα που αποκτά κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου 
Κράτους έναντι επαγγελματικών υπηρεσιών ή άλλων 
δραστηριοτήτων ανεξάρτητου χαρακτήρα φορολογού−
νται μόνο σ’ αυτό το Κράτος εκτός από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις, όπου τέτοιο εισόδημα μπορεί να φορολο−
γείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος:

α) εάν έχει μια καθορισμένη βάση διαθέσιμη σ’ αυτόν, 
στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, με σκοπό την άσκηση 
των δραστηριοτήτων του, σε αυτή την περίπτωση, μόνο 
το εισόδημα αυτό το οποίο αποδίδεται σ’ αυτή την 
καθορισμένη βάση μπορεί να φορολογείται σε αυτό το 
άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, ή

β) εάν η παραμονή του στο άλλο Συμβαλλόμενο Κρά−
τος για περίοδο’ή’ περιόδους η οποία φθάνει ή ξεπερνά 
συνολικά τις 183 ημέρες μέσα σε οποιαδήποτε 12μηνή 
περίοδο η οποία αρχίζει ή τελειώνει στο οικείο φορο−
λογικό έτος σ’ αυτή την περίπτωση, μόνο κατά το.τμήμα 
εκείνο του εισοδήματος το οποίο προέρχεται από τις 
δραστηριότητες του οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σ’ 
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αυτό το άλλο Κράτος μπορούν να φορολογούνται σ’ 
αυτό το άλλο Κράτος.

2. Ο όρος «επαγγελματικές υπηρεσίες» περιλαμβάνει, 
ιδιαίτερα, ανεξάρτητες επιστημονικές, φιλολογικές, καλ−
λιτεχνικές, εκπαιδευτικές ή διδακτικές δραστηριότητες 
καθώς επίσης και τις ανεξάρτητες δραστηριότητες ια−
τρών, δικηγόρων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, οδοντιά−
τρων και λογιστών.

Άρθρο 15
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 16, 18 
και 19, μισθοί, ημερομίσθια και άλλες παρόμοιες αμοιβές 
που αποκτά κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους για 
εξαρτημένη απασχόληση−φορολογούνται μόνο σ’ αυτό 
το Κράτος εκτός αν η απασχόληση ασκείται στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Κράτος. Αν η απασχόληση ασκείται έτσι, 
η αμοιβή που αποκτάται από αυτήν μπορεί να φορολο−
γείται σε αυτό το άλλο Κράτος.

2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, 
αμοιβή που αποκτάται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου 
Κράτους έναντι εξαρτημένης απασχόλησης που ασκεί−
ται στο άλλρ Συμβαλλόμενο Κράτος φορολογείται μόνο 
στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος εάν:

α) ο δικαιούχος της αμοιβής βρίσκεται στο άλλο Κρά−
τος για περίοδο ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν συ−
νολικά τις 183 μέρες σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών 
που αρχίζει ή τελειώνει στο οικείο φορολογικό έτος, 
και

β) η αμοιβή καταβάλλεται από, ή για λογαριασμό, ερ−
γοδότη που δεν είναι κάτοικος του άλλου Κράτους, 
και

γ) η αμοιβή δεν βαρύνει μόνιμη εγκατάσταση ή καθορι−
σμένη βάση που έχει ο εργοδότης στο άλλο Κράτος.

3. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις αυτού 
του Άρθρου, αμοιβή που αποκτάται από εξαρτημένη 
απασχόληση που ασκείται σε πλοίο ή αεροσκάφος 
σε διεθνείς μεταφορές, μπορεί να φορολογείται στο 
Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο τα κέρδη από την 
εκμετάλλευση του πλοίου ή του αεροσκάφους φορολο−
γούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8.

Άρθρο 16
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Αμοιβές διευθυντών και άλλες παρόμοιες πληρωμές 
που καταβάλλονται σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου 
Κράτους υπό την ιδιότητα του ως μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή άλλου παρόμοιου οργάνου μιας επιχεί−
ρησης που είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου 
Κράτους μπορεί να φορολογούνται σ’ αυτό το άλλο 
Κράτος.

Άρθρο 17
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

1. Ανεξάρτητα από ής διατάξεις των άρθρων 14 και 15, 
εισόδημα που αποκτάται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμε−
νου Κράτους ως πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ψυ−
χαγωγίας, όπως καλλιτέχνης θεάτρου, κινηματογράφου, 
ραδιοφώνου ή τηλεόρασης ή μουσικός ή ως αθλητής,, 
από την άσκηση των προσωπικών δραστηριοτήτων του 
στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορούν να φορολο−
γούνται σ’αυτό το άλλο Κράτος.

2. Αν εισόδημα από την άσκηση προσωπικών δρα−

στηριοτήτων από πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες 
ψυχαγωγίας ή έναν αθλητή υπό την ιδιότητα του αυτή, 
δεν περιέρχεται στο πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες 
ψυχαγωγίας ή του αθλητή αλλά σε άλλο πρόσωπο, αυτό 
το εισόδημα μπορεί, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των 
άρθρων 7, 14 και 15, να φορολογείται στο Συμβαλλόμενο 
Κράτος στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες του 
προσώπου που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή του 
αθλητή.

Άρθρο 18
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ι. Συντάξεις και παροχές που προέρχονται από ένα 
Συμβαλλόμενο Κράτος και πληρώνονται σε κάτοικο του 
άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους μπορεί να φορολογείται 
στο πρώτο−αναφερόμενο Κράτος.

2. Ο όρος «παροχή» σημαίνει ένα καθορισμένο «ποσό 
που καταβάλλεται περιοδικά σε συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα κατά τη διάρκεια της ζωής ή κατά τη διάρ−
κεια συγκεκριμένης ή καθορισμένης χρονικής περιόδου, 
με συνέπεια την ανάληψη υποχρέωσης για την πραγμα−
τοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και 
πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος 
δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

Άρθρο 19
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Αμοιβές, εκτός από σύνταξη, που καταβάλλονται 
από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή μία πολιτική υποδιαί−
ρεση ή μια τοπική αρχή αυτού σ’ ένα φυσικό πρόσωπο 
έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος 
αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, 
φορολογούνται μόνο σ’ αυτό το Κράτος.

2. Εντούτοις, τέτοιες αμοιβές φορολογούνται μόνο στο 
άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, αν οι υπηρεσίες παρέχο−
νται μέσα σε αυτό το άλλο Κράτος και το φυσικό πρό−
σωπο είναι κάτοικος αυτού τόυ άλλου Κράτους και:

i) είναι υπήκοος αυτού του άλλου Κράτους, ή
ii) δεν έγινε κάτοικος αυτού τον άλλου Κράτους ρπο−

κλειστικά και μόνο για το σκοπό παροχής των υπηρε−
σιών.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 15, 16, και 18 εφαρμόζονται 
σε αμοιβές για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση 
με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από 
ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή 
τοπική αρχή αυτού.

Άρθρο 20
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ

1. Αμοιβές τις οποίες λαμβάνει κάτοικος ενός Συμβαλ−
λομένου Κράτους για την ανάληψη μελέτης ή έρευνας 
σε υψηλό επίπεδο ή για διδασκαλία, για μια περίοδο η 
οποία δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, σε ένα Πανεπιστήμιο, 
ερευνητικό κέντρο ή άλλο παρόμοιο ίδρυμα ανώτατης 
ή ανώτερης εκπαίδευσης στο άλλο Συμβαλλόμενο Κρά−
τος, δεν θα φορολογείται σ’ αυτό το άλλο Κράτος.

2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Άρθρων 14 και 
15, εισόδημα το οποίο λαμβάνει σπουδαστής ή μαθη−
τευόμενος ο οποίος είναι ή ήταν αμέσως πριν από την 
μετάβαση του σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, κάτοι−
κος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, και ο οποίος 
βρίσκεται στο πρώτο−μνημονευόμενο Συμβαλλόμενο 
Κράτος μόνο για το σκοπό της εκπαίδευσης του ή της 
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εξάσκησής του, για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο 
πρώτο−μνημονευόμενο Κράτος, με την προϋπόθεση ότι 
αυτές οι υπηρεσίες σχετίζονται με τις σπουδές του ή 
τη μαθήτευση ή την συντήρηση του, δεν φορολογείται 
στο πρώτο−μνημονευόμενο Κράτος για μια περίοδο που 
δεν υπερβαίνει το τέσσερα έτη.

Άρθρο 21
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

1. Κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, ο οποίος, 
μετά από πρόσκληση Πανεπιστημίου, Κολεγίου, ή άλλου 
ανώτατης εκπαίδευσης ιδρύματος ή επιστημονικής έρευ−
νας στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, επισκέπτεται αυτό 
το άλλο Κράτος, με μόνο σκοπό τη διδασκαλία ή την επι−
στημονική έρευνα σε ένα τέτοιο ίδρυμα για μια περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, δεν θα φορολογείται σ’ 
αυτό το άλλο Κράτος για την αμοιβή του σε διδασκαλία 
ή έρευνα.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1, δεν έχουν εφαρ−
μογή σε αμοιβές που προέρχονται από έρευνα η οποία 
διεξήχθη όχι για το δημόσιο συμφέρον αλλά πρωτίστως 
για ιδιωτική ωφέλεια ενός συγκεκριμένου προσώπου ή 
προσώπων.

Άρθρο 22
ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

1. Υποκείμενα, στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 
3, στοιχεία εισοδήματος κατοίκου ενός Συμβαλλόμενου 
Κράτους, οπουδήποτε και αν προκύπτουν τα οποία δεν 
εμπίπτουν στις διατάξεις των προηγουμένων Άρθρων 
της παρούσας Συμφωνίας φορολογούνται μόνο στο 
Κράτος αυτό.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται σε 
εισόδημα, με εξαίρεση το εισόδημα από ακίνητη περιου−
σία όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 6, 
εάν ο δικαιούχος αυτού του εισοδήματος, ο οποίος είναι 
κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει 
επιχείρηση στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μιας 
μόνιμης εγκατάστασης σ’ αυτό, ή ασκεί σ’ αυτό το άλλο 
Κράτος ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες από κα−
θορισμένη βάση που βρίσκεται σ’ αυτό και το δικαίωμα 
ή περιουσία, σε σχέση με την οποία καταβάλλεται .το 
εισόδημα, συνδέεται ουσιαστικά με αυτήν την μόνιμη 
εγκατάσταση ή την καθορισμένη, βάση. Σε μια τέχοια 
περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των Άρθρων 7 
και 14, ανάλογα με την περίπτωση.

3. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες παραγράφους, ει−
σοδήματα κατοίκου ενός Συμβαλλόμενου Κράτους που 
δεν εμπίπτουν στις διατάξεις προηγούμενων άρθρων της 
παρούσας Συμφωνίας και προκύπτουν στο άλλο Συμβαλλό−
μενο Κράτος μπορούν να φορολογούνται σ’ αυτό το άλλο 
Κράτος, συμφωνάμε τους νόμους του Κράτους αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από ακίνητη περιου−
σία όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6, η οποία ανήκει σε 
κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και βρίσκεται 
στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορεί να φορολο−
γείται σ’ αυτό το άλλο Κράτος.

2. Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από κινητή περιουσία 
που αποτελεί τμήμα της επαγγελματικής περιουσίας μιας 

μόνιμης εγκατάστασης την οποία μια επιχείρηση ενός 
Συμβαλλόμενου Κράτους έχει στο άλλο Συμβαλλόμενο 
Κράτος ή από κινητή περιουσία η οποία συνδέεται με 
καθορισμένη βάση την οποία διαθέτει κάτοικος ενός Συμ−
βαλλόμενου Κράτους στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος για 
τον σκοπό άσκησης ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών, 
μπορεί να φορολογείται σ’αυτό το άλλο Κράτος.

3. Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από πλοία ή αεροσκάφη 
που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές ή από κινη−
τή περιουσία που συνδέεται με την εκμετάλλευση τέτοιων 
πλοίων ή αεροσκαφών, φορολογείται μόνο στο Συμβαλλό−
μενο Κράτος στο οποίο τα κέρδη από την εκμετάλλευση 
των ανωτέρω μνημονευόμενων πλοίων ή αεροσκαφών φο−
ρολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8.

4. Όλα τα άλλα στοιχεία κεφαλαίου κατοίκου ενός 
Συμβαλλόμενου Κράτους φορολογούνται μόνο σ’ αυτό 
το Κράτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 24
ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Όταν ένας κάτοικος ενός .Συμβαλλόμενου Κράτους 
αποκτά εισόδημα ή κατέχει κεφάλαιο το οποίο, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας μπορεί 
να φορολογηθεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, το 
πρώτο−μνημονευόμενο Κράτος επιτρέπει:

α) σαν έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος αυτού 
του κατοίκου, ένα ποσό ίσο με τον φόρο εισοδήματος 
που έχει πληρωθεί στο άλλο Κράτος, 

β) σαν έκπτωση από τον φόρο κεφαλαίου αυτού του 
κατοίκου, ένα ποσό ίσο με τον φόρο κεφαλαίου που έχει 
πληρωθεί στο άλλο Κράτος.

Μια τέτοια έκπτωση και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνο το τμήμα του φόρου 
εισοδήματος ή κεφαλαίου, όπως υπολογίστηκε πριν δοθεί 
ή έκπτωση, το οποίο αντιστοιχεί, ανάλογα με την περί−
πτωση, στο εισόδημα ή το κεφάλαιο το οποίο μπορεί να 
φορολογηθεί σ’ αυτό το Κράτος.

2. Όταν σύμφωνα με οιεσδήποτε διατάξεις της παρού−
σας Συμφωνίας, εισόδημα που αποκτά κάτοικος ενός 
Συμβαλλόμενου Κράτους εξαιρείται της φορολογίας 
σε αυτό το Κράτος, αυτό to Κράτος εν τούτοις μπορεί, 
κατά τον υπολογισμό του ποσού του φόρου για τα 
λοιπά εισοδήματα αυτού του κατοίκου, να λάβει υπόψη 
του εξαιρούμενο απ το φόρο εισόδημα.

3. Για τον σκοπό της έκπτωσης από τον φόρο στο 
εισόδημα σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, του φόρου 
που καταβλήθηκε στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, θα 
θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον φόρο ο οποίος θα 
είχε καταβληθεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, αλλά 
στα πλαίσια των νομικών διατάξεων του για φορολογικά 
κίνητρα, ο φόρος αυτός καταβλήθηκε μειωμένος ή δεν 
καταβλήθηκε λόγω απαλλαγής. Οι αρμόδιες φορολογικές 
αρχές των δύο Κρατών με αμοιβαία συμφωνία θα καθο−
ρίζουν τον τρόπο εφαρμογής αυτής της διάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25
ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Υπήκοοι ενός Συμβαλλόμενου Κράτους δεν υπόκεινται 



στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος σε οποιαδήποτε φορο−
λογία ή οποιαδήποτε σχετική με αυτή διαδικασία, η οποία 
είναι διάφορη ή περισσότερο επαχθής από τη φορολο−
γία και την σχετική διαδικασία στην οποία υπόκεινται ή 
μπορούν να υπαχθούν υπήκοοι αυτού του άλλου Κράτους 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην 
κατοικία. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Άρθρου 1, η 
διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης σε πρόσωπα τα οποία 
δεν.είναι κάτοικοι του ενός ή και των δύο Συμβαλλομένων 
Κρατών. 

2. Οι απάτριδες που βίναι κάτοικοι ενός Συμβαλλο−
μένου Κράτους δεν θα υπόκεινται, σε κανένα Συμ−
βαλλόμενα Κράτος, σε οποιαδήποτε φορολογία ή σε 
οποιαδήποτε σχετική με αυτή διαδικασία η οποία είναι 
διαφορετική ή περισσότερο επαχθής από τη φορολογία 
και τις σχετικές διαδικασίες στις οποίες υπόκεινται ή 
μπορούν να υπαχθούν οι υπήκοοι του Κράτους αυτού 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

3. Η φορολογία επί μιας,μόνιμης εγκατάστασης την 
οποία επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διατη−
ρεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος δεν επιβάλλεται 
κατά τρόπο λιγότερο ευνοϊκό σ’ αυτό το άλλο Κράτος 
από τον τρόπο που επιβάλλεται η φορολογία επί επι−
χειρήσεων αυτού του άλλου Κράτους που διεξάγουν τις 
ίδιες δραστηριότητες. Η διάταξη αυτή δεν ερμηνεύεται 
ότι υποχρεώνει ένα Συμβαλλόμενο Κράτος να χορη−
γεί σε κατοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους 
οποιεσδήποτε προσωπικές εκπτώσεις, απαλλαγές κ&ι 
μειώσεις για φορολογικούς σκοπούς λόγω προσωπικής 
κατάστασης ή οικογενειακών υποχρεώσεων τις οποίες 
χορηγεί στους δικούς του κατοίκους. 

4. Εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι διατάξεις 
της παραγράφου 1 του Άρθρου 9, της παραγράφου 7 του 
Άρθρου 11, ή της παραγράφου 6 του Άρθρου 12, εφαρ−
μόζονται, τόκοι, δικαιώματα και άλλες πληρωμές που 
καταβάλλονται από μία επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου 
Κράτους σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, 
αναγνωρίζονται κατά τον υπολογισμό των φορολογητέ−
ων κερδών της εν λόγω επιχείρησης, ως έκπτωση με τους 
ίδιους όρους σαν να είχαν καταβληθεί σε κάτοικο του 
πρώτου − μνημονευόμενου Κράτους. Ομοίως, οποιαδήπο−
τε χρέη μιας επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους 
προς κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, ανα−
γνωρίζονται κατά τον υπολογισμό της φορολογητέας 
περιουσίας αυτής της επιχείρησης, αναγνωρίζονται με 
τους ίδιους όρους σαν να είχαν συμφωνηθεί με κάτοικο 
του πρώτου − μνημονευόμενου Κράτους. 

5. Επιχειρήσεις ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, των 
οποίων το κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει ανήκει ή ελέγ−
χεται, άμεσα ή έμμεσα, από ένα ή περισσότερους κατοί−
κους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους δεν υπόκεινται 
στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος σε οποιαδήποτε 
φορολογία’ ή οποιαδήποτε σχετική με αυτή διαδικασία 
η οποία είναι διάφορη ή περισσότερο επαχθής από 
τη φορολογία και τη σχετική διαδικασία στην οποία 
υπόκεινται ή μπορούν να υπαχθούν άλλες παρόμοιες 
επιχειρήσεις του πρώτου − μνημονευόμενου Κράτους. 

6. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου, ανεξάρτητα από 
τις διατάξεις του Άρθρου 2, εφαρμόζονται σε φόρους 
κάθε είδους και μορφής. 

Άρθρο 26
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Αν ένα πρόσωπο θεωρεί ότι οι ενέργειες ενός ή και 

των δύο Συμβαλλομένων Κρατών έχουν ή θα έχουν γι’ 
αυτό ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας η οποία 
δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις αυτής της Συμφω−
νίας, μπορεί, ανεξάρτητα από τα μέσα θεραπείας που 
προβλέπονται από την εσωτερική νομοθεσία αυτών των 
Κρατών, να παρουσιάσει την υπόθεση του στην αρμόδια 
αρχή του Συμβαλλόμενου Κράτους του οποίου είναι 
κάτοικος ή, αν εφαρμόζεται γι’ αυτό το πρόσωπο η 
παράγραφος 1 του Άρθρου 25, της αρμόδιας αρχής του 
Συμβαλλόμενου Κράτους του οποίου είναι υπήκοος. Η 
υπόθεση πρέπει να παρουσιαστεί μέσα σε τρία χρόνια 
από την πρώτη κοινοποίηση της− πράξης η οποία έχει 
ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας η οποία δεν 
είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Συμφωνίας. 

2. Η αρμόδια αρχή προσπαθεί, αν η ένσταση θεωρηθεί 
απ’ αυτήν ως βάσιμη και η ίδια δεν μπορεί να δώσει 
ικανοποιητική λύση, να επιλύει τη διαφορά με αμοιβαία 
συμφωνία με την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλό−
μενου Κράτους, με σκοπό την αποφυγή φορολογίας 
που δεν είναι χτύμφωνη με τις διατάξεις της Συμφω−
νίας. Οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από τις προθεσμίες που ορίζονται στην 
εσωτερική νομοθεσία των Συμβαλλομένων Κρατών. 

3. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών 
προσπαθούν να επιλύουν με αμοιβαία συμφωνία οποιεσ−
δήποτε δυσχέρειες ή αμφιβολίες ανακύπτουν ως προς 
την ερμηνεία της εφαρμογής της Συμφωνίας. Μπορούν 
επίσης να συμβουλεύονται η μια την άλλη για την απο−
φυγή της διπλής φορολογίας σε περιπτώσεις που δεν 
προβλέπονται από τη Συμφωνία. 

4. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών 
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους απευθείας, ή 
μέσω μιας μικτής επιτροπής αποτελούμενης από 
τις ίδιες ή τους αντιπροσώπους τους, με σκοπό την 
επίτευξη’μιας συμφωνίας κατά την έννοια των προη−
γούμενων παραγράφων. 

Άρθρο 27
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών 
ανταλλάσσουν πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της Συμφωνί−
ας ή των εσωτερικών νομοθεσιών των Συμβαλλομένων 
Κρατών σε σχέση με τους φόρους που καλύπτονται από 
τη Συμφωνία στο μέτρο που η φορολογία σύμφωνα με 
αυτές δεν είναι αντίθετη με τη Συμφωνία. Η ανταλλαγή 
πληροφοριών δεν περιορίζεται από το Άρθρο 1. Όλες οι 
πληροφορίες που λαμβάνει ένα Συμβαλλόμενο Κράτος 
θεωρούνται ως απόρρητες κατά τον ίδιο τρόπο όπως 
οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την εσω−
τερική νομοθεσία του Κράτους αυτού και αποκαλύπτο−
νται μόνο σε πρόσωπα ή αρχές (συμπεριλαμβανομένων 
δικαστηρίων και διοικητικών οργάνων) που σχετίζονται 
με τη βεβαίωση ή είσπραξη, την αναγκαστική εκτέλεση 
ή δίωξη, ή την εκδίκαση προσφυγών, αναφορικά με τους 
φόρους που καλύπτονται από τη Συμφωνία. Τα πρόσω−
πα αυτά ή οι αρχές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες 
μόνο για τους ως άνω σκοπούς. Μπορούν να αποκα−
λύπτουν τις πληροφορίες στο δικαστήριο κατά την επ’ 
ακροατηρίω διαδικασία ή σε δικαστικές αποφάσεις. 

2. Σε καμία περίπτωση οι διατάξεις της παραγράφου 1 
δεν ερμηνεύονται ότι επιβάλλουν σε ένα Συμβαλλόμενο 
Κράτος την υποχρέωση: 
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α) να λαμβάνει διοικητικά μέτρα αντίθετα με τη νο−
μοθεσία και. τη διοικητική πρακτική αυτού ή του άλλου 
Συμβαλλόμενου Κράτους,

β) να παρέχει πληροφορίες που δεν μπορούν ν’ απο−
κιήβούν σύμφωνα με τη νομοθεσία ή κατά τη συνήθη 
πρακτική της διοίκησης αυτού ή του άλλου Συμβαλλό−
μενου Κράτους,

γ) να παρέχει πληροφορίες που να αποκαλύπτουν 
οποιοδήποτε συναλλακτικό, επιχειρηματικό, βιομηχανι−
κό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο ή παραγωγική 
διαδικασία, ή πληροφορία, η αποκάλυψη των οποίων θα 
ήταν αντίθετη με κανόνα, δημόνιας τάξης (ordre public). 

Άρθρο 28
ΜΕΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Τίποτα σ’ αυτή τη Συμφωνία δεν επηρεάζει τα φορο−
λογικά προνόμια των μελών των διπλωματικών ή των 
προξενικών αποστολών τα οποία προβλέπονται από 
τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου ή από δι−
ατάξεις ειδικών συμφωνιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29
ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

1. Αυτή η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερο−
μηνία ανταλλαγής των διακοινώσεων, επιβεβαιώνοντας 
την ολοκλήρωση των αναγκαίων νομικών διαδικασιών 
για τη θέση σε ισχύ στα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη. 

2. Μετά τη θέση σε ισχύ αυτής της Συμφωνίας, οι 
διατάξεις της έχουν εφαρμογή για πρώτη φορά: 

α) όσον αφορά στους παρακρατούμενους στην πηγή 
φόρους, σχετικά με ποσά που καταβλήθηκαν ή πιστώ−
θηκαν κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου 
του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί αμέσως την 
ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η Συμφω−
νία, και 

β) όσον αφορά στους λοιπούς φόβους, σε σχέση με τα 
φορολογικά έτη ή περιόδους που αρχίζουν κατά ή μετά 
την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου στο ημερολογιακό 
έτος που ακολουθεί αμέσως την ημερομηνία κατά την 
οποία τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία.

Άρθρο 30
ΛΗΞΗ

1. Αυτή η Συμφωνία παραμένει σε ισχύ απεριόριστα, 
αλλά οποιοδήποτε από: τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη, 
μπορεί, στις ή πριν από τις 30 Ιουνίου οποιουδήποτε 
ημερολογιακού έτους μετά την εκπνοή μιας περιόδου 
πέντε ετών μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ, να 
δώσει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος γραπτή ανα−
κοίνωση λήξης μέσω της διπλωματικής οδού. 

2. Σ’ αυτή τη περίπτωση, η Συμφωνία παύει να έχει 
εφαρμογή: 

α) όσον αφορά στους παρακρατούμενους στην ιτηγή 
φόρους, σχετικά με ποσά που καταβλήθηκαν ή πιστώ−
θηκαν μετά την πρώτη Ιανουαρίου μέσα στο ημερολο−
γιακό έτος που έπεται αυτού κατά το οποίο δόθηκε η 
ανακοίνωση και, 

β) όσον αφορά στους λοιπούς φόρους, σε σχέση με 
οικονομικά έτη που αρχίζουν μετά την πρώτη ημέρα του 
Ιανουαρίου μέσα στο ημερολογιακό έτος που έπεται 
αυτού κατά το οποίο δόθηκε η ανακοίνωση. 

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για αυτό, υπέγραψαν αυτή τη 
Συμφωνία.

 Έγινε σε δύο αντίγραφα στο Κάϊρο, την 27.11.2004 στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα 
είναι εξίσου αυθεντικά, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει σε περίπτωση αμφιβολίας.

 Για την Ελληνική Δημοκρατία Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτο
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Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της 
Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 παράγραφος 1 αυτής. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 4 Αυγούστου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ Μ. − Γ. ΛΙΑΠΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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