
1 
 

ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΔΥΔΡΑΝΗ 

 

ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ ΣΟ ΙΡΑΝ 

                             

 

 

 

 

 

 

Δπηκέιεηα  

 

Νηθφιανο Γνχθαο Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α’  

Κσλζηαληίλνο Γαζθαιφπνπινο Γξακκαηέαο Α΄ ΟΔΤ 

Σερεξάλε, Ηνχιηνο 2017  



2 
 

 

Πεξηερφκελα. 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ. 7 

1.1 Γεωγραφικι κζςθ και πλθκυςμόσ. 7 

1.2 Οικονομικό περιβάλλον. 7 

1.3. Επενδφςεισ και Επιχειρθματικζσ Ευκαιρίεσ με μια ματιά. 8 

1.4 Πολιτικό ςφςτθμα. 9 

1.5 Νόμιςμα. 10 

1.6 Επιχειρθματικζσ ώρεσ / Ηώνθ ώρασ. 10 

1.7 Ιρανικζσ δθμόςιεσ εορτζσ 2016. 10 

1.8 Σο Ιράν με μια ματιά. 10 

2. ΞΕΝΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΟ ΙΡΑΝ. 11 

2.1 Μζκοδοι ξζνων επενδφςεων. 11 

2.1.1 Άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ (ΑΞΕ). 11 

2.1.2 υμβατικά ςυςτιματα επιχειρθματικισ δράςθσ. 13 

2.1.2.1 Κοινοπραξίεσ. 13 

2.1.2.2 υμβάςεισ Πετρελαίου του Ιράν. 14 

2.1.2.3 υμβόλαιο Δθμιουργίασ, Λειτουργίασ και Μεταφοράσ (BOT). 16 

2.1.2.4 Επενδφςεισ ςτα καταςκευαςτικά ζργα του Ιράν. 17 

2.1.2.4.4 Επίλυςθ διαφορϊν 18 

2.1.3 Επενδφςεισ ςε ξζνα χαρτοφυλάκια (FPI-Foreign Portfolio Investment). 19 

2.1.3.1 Χρθματιςτιριο του Ιράν. 19 

2.1.3.3 Αγορά και πϊλθςθ μετοχϊν. 20 

2.1.3.4 Διεκνείσ ςυνεργαςίεσ. 22 

2.1.4 Απαιτοφμενα ζγγραφα για τθν ζκδοςθ Ξζνων Επενδφςεων. 22 

3. ΕΙΔΙΚΕ ΖΩΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΟΤ ΙΡΑΝ. 23 

3.1 Βιομθχανικζσ Ηώνεσ Ελεφκερου Εμπορίου. 24 

3.1.1 Κίνθτρα και Πλεονεκτιματα για Επενδφςεισ ςτο Ελεφκερεσ Εμπορικζσ Βιομθχανικζσ Ηϊνεσ 

(ΕΕΒΗ). 24 

3.1.2 Κατάλογοσ Βιομθχανικϊν Ηωνϊν Ελεφκερου Εμπορίου του Ιράν. 25 

3.1.3 Κανονιςμοί για επενδφςεισ ςε βιομθχανικζσ ηϊνεσ ελεφκερου εμπορίου: 25 



3 
 

3.2 Ειδικζσ Οικονομικζσ Ηώνεσ. 26 

3.2.1 Κίνθτρα και Πλεονεκτιματα για Επενδφςεισ ςε Ειδικζσ Οικονομικζσ Ηϊνεσ. 26 

3.2.2 Κατάλογοσ των Ειδικϊν Οικονομικϊν Ηωνϊν του Ιράν. 27 

3.2.3 Κανονιςμοί για επενδφςεισ ςε Ειδικζσ Οικονομικζσ Ηϊνεσ. 27 

4. ΚΑΘΙΕΡΩΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΟ ΙΡΑΝ. 27 

4.1 Δθμιουργία μιασ επιχειρθματικισ οντότθτασ ςτο Ιράν. 27 

4.1.1 Ανϊνυμθ Εταιρεία. 27 

4.1.1.1 Γενικά. 27 

4.1.1.2 Αρικμόσ Μετόχων. 28 

4.1.1.3 Εκνικότθτα των Μετόχων. 28 

4.1.1.4 Μερίδια. 28 

4.1.1.5 Διαχείριςθ. 28 

4.1.1.6 Διάλυςθ και εκκακάριςθ 28 

4.1.1.7 Άλλεσ μορφζσ επιχειρθματικισ ζνωςθσ ςτο Ιράν 29 

4.1.2 Κεφάλαιο. 29 

4.1.2.1 Μετοχικό Κεφάλαιο. 29 

4.1.2.2 υνδρομζσ. 30 

4.1.2.3 Par Value. 30 

4.1.2.4 Πιςτοποιθτικά μετοχϊν. 30 

4.1.2.5 Προςωρινά Πιςτοποιθτικά Μετοχϊν. 31 

4.1.2.6 Μεταβίβαςθ μεριδίων. 31 

4.1.2.7 Αποκεματικά. 31 

4.1.2.8 Μερίςματα. 31 

4.1.2.9 Δικαιϊματα προτίμθςθσ. 31 

4.1.3 χθματιςμόσ. 32 

4.1.3.1 Καταςτατικό. 32 

4.1.3.2 Πλθρωμι υνδρομϊν. 32 

4.1.3.3 υνζλευςθ Ιδρυτϊν. 32 

4.1.3.4 Πρϊτθ υνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 32 

4.1.3.5 Εγγραφι. 33 

4.1.3.6 Δθμοςίευςθ. 34 

4.1.3.7 Ζναρξθ τθσ Νομικισ Υπαρξθσ. 34 

4.1.3.8 Ζξοδα. 34 

4.1.3.9 Ευκφνθ των αναδόχων μετοχοποίθςθσ. 35 

4.1.4 Διοικθτικό υμβοφλιο. 35 

4.1.4.1 Αρικμόσ. 35 

4.1.4.2 Εκλογι και απομάκρυνςθ. 35 

4.1.4.3 Διάρκεια κθτείασ. 35 

4.1.4.4 Μετοχζσ διαςφάλιςθσ. 35 

4.1.4.5 Αρχι. 36 

4.1.4.6 Ευκφνθ. 36 

4.1.4.7 υνεδριάςεισ. 36 

4.1.4.8 Δράςεισ χωρίσ ςυνάντθςθ. 37 

4.1.4.9 Πλθρεξοφςια 37 



4 
 

4.1.4.10 Αναπλθρωματικά μζλθ του Δ. 37 

4.1.4.11 Διευκφνων φμβουλοσ. 37 

4.1.4.12 Αποηθμίωςθ. 37 

4.1.4.13 υναλλαγζσ μελϊν Δ με τθν Εταιρεία. 37 

4.1.4.14 Ανταγωνιςμόσ με τθν Εταιρεία. 38 

4.1.5 υναντιςεισ μετόχων. 38 

4.1.5.1 Σφποι. 38 

4.1.5.2 Αρμοδιότθτα τθσ Σακτικισ υνζλευςθσ. 38 

4.1.5.3 Αρμοδιότθτα ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ. 38 

4.1.5.4 Διεφκυνςθ Γ. 39 

4.1.5.5 Ανακοίνωςθ για Γ. 39 

4.1.5.6 Απαρτία. 39 

4.1.5.7 Πρακτικά. 39 

4.1.5.8 Τποβολι και καταγραφι των πρακτικϊν. 39 

4.1.5.9 Δθμοςίευςθ πρακτικϊν. 39 

4.1.5.10 Διακοπι Γ. 40 

4.1.5.11 Κλιςεισ των Μειοψθφιακϊν Μετόχων. 40 

4.1.6 Διάφορα. 40 

4.1.6.1 Οι νόμιμοι επικεωρθτζσ (ελεγκτζσ) 40 

4.1.6.2 Βιβλία Λογαριαςμοφ. 40 

4.1.6.3 Επωνυμία επιχείρθςθσ. 41 

4.1.7 Οριςμζνεσ από τισ διαφορζσ μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν εταιρειϊν κοινοφ μετοχικοφ 

κεφαλαίου. 41 

4.1.8 Λίςτα βαςικϊν προνοιϊν που κα περιλθφκοφν ςτο καταςτατικό. 41 

4.2 Τποκαταςτιματα και γραφεία εκπροςώπθςθσ ξζνων εταιρειών. 42 

4.2.1 Εξουςιοδοτθμζνεσ εταιρείεσ. 43 

4.2.2 Διαφορζσ μεταξφ Γραφείου Αντιπροςωπείασ, Γραφείου Διαςφνδεςθσ και Τποκαταςτιματοσ μιασ 

ξζνθσ εταιρείασ ςτο Ιράν. 43 

4.2.3 Επιτρεπόμενεσ Δραςτθριότθτεσ. 44 

4.2.3.1 Παροχι υπθρεςιϊν μετά τθν πϊλθςθ. 44 

4.2.3.2 Τλοποίθςθ εκτελεςτικϊν ζργων. 44 

4.2.3.3 Διερεφνθςθ επενδφςεων ςτο Ιράν. 44 

4.2.3.4 υνεργαςία για ζργα ςε τρίτθ χϊρα. 44 

4.2.3.5 Εξαγωγι και μεταφορά τεχνολογίασ. 45 

4.2.3.6 Δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν άδεια. 45 

4.2.4 Τποκατάςτθμα (Brunch) αλλοδαπισ επιχείρθςθσ. 45 

4.2.5 Απαιτοφμενα ζγγραφα για τθν εγγραφι των Τποκαταςτθμάτων αλλοδαπισ εταιρείασ. 45 

4.2.6 Ευκφνεσ μιασ ξζνθσ εταιρείασ ςε ςχζςθ με τθν Τποκατάςτθμα. 46 

4.2.7 Πράκτορεσ (τοπικοί). 46 

4.2.8 Απαιτοφμενα ζγγραφα για τθν καταχϊρθςθ των Γραφείων Αντιπροςϊπευςθσ (Representative 

Offices) αλλοδαπϊν εταιρειϊν. 47 

4.2.9 Ευκφνεσ του υποκαταςτιματοσ (Brunch Office) και του πράκτορα αλλοδαπισ εταιρείασ. 48 

4.2.10 Φόροσ που ιςχφει για τουσ οργανιςμοφσ και τα υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν εταιρειϊν ςτο 

Ιράν. 48 



5 
 

5. ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΙΡΑΝΙΚΟΤ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ.

 49 

5.1 Φορολογικι βάςθ και ποςοςτά. 49 

5.2. Άμεςθ φορολογία. 49 

5.3. Φορολογικοί ςυντελεςτζσ. 51 

5.4. Φορολόγθςθ ξζνων επενδυτών ςτο Ιράν. 52 

5.4.1. Εταιρικόσ φόροσ ειςοδιματοσ. 52 

5.4.2. Φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΠΑ) ςτο Ιράν. 55 

5.4.3. υμφωνίεσ για τθν αποφυγι τθσ διπλισ φορολογίασ. 56 

6. ΜΕΣΑΓΓΡΑΥΗ ΕΝΕΚΑ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΣΟ ΙΡΑΝ. 56 

7. ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΟ ΙΡΑΝ. 59 

7.1 Ειςδοχι Εργαηομζνων Ξζνων Επενδυτών φμφωνα με βάςθ τον νόμο FIPPA. 60 

7.2 Ζκδοςθ Άδειασ Εργαςίασ εκτόσ πλαιςίου FIPPA. 61 

7.3 Διάρκεια ιςχφοσ των αδειών εργαςίασ. 61 

7.4 Επζκταςθ των αδειών εργαςίασ. 61 

7.5 Ανανζωςθ αδειών εργαςίασ. 61 

7.6 Νομικζσ ποινζσ για τθν απαςχόλθςθ αλλοδαπών χωρίσ άδεια εργαςίασ. 62 

7.7 Σζλθ. 62 

7.8 Πλεονεκτιματα για τουσ ξζνουσ επενδυτζσ που απαςχολοφν προςωπικό. 62 

8. ΙΡΑΝΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ. 63 

8.1 Εμπορικό ςιμα. 63 

8.1.1 Μθ καταγόμενα ςιματα βάςει του νόμου του Ιράν. 63 

8.1.2 Ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν καταχϊριςθ εμπορικοφ ςιματοσ ςτο Ιράν. 64 

8.1.3 υμμετοχι του Ιράν ςε διεκνείσ ςυμβάςεισ εμπορικοφ ςιματοσ. 66 

8.1.3.1 φμβαςθ των Παριςίων για τθν προςταςία τθσ βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ (1883). 66 

8.1.3.2 υμφωνία τθσ Μαδρίτθσ (1891) και Πρωτόκολλο ςχετικά με τθ υμφωνία τθσ Μαδρίτθσ 

(1989) ςχετικά με τθ διεκνι καταχϊρθςθ ςθμάτων. 66 

8.2 Διπλώματα ευρεςιτεχνίασ. 66 



6 
 

8.2.1 Είδθ ανακαλφψεων και εφευρζςεων κατοχυρωμζνων με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ ςφμφωνα με το 

Άρκρο 2 τθσ Νομοκετικισ Πράξθσ των Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ, περί Καταχϊριςθσ Βιομθχανικϊν 

χεδίων και Εμπορικϊν θμάτων (2008): 67 

8.2.2 Μθ κατοχυρϊςιμεσ με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ ανακαλφψεισ και εφευρζςεισ βάςει του άρκρου 4 

του νόμου περί καταχϊριςθσ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, βιομθχανικϊν ςχεδίων και εμπορικϊν 

ςθμάτων (2008): 67 

8.2.3 Ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν καταχϊριςθ μιασ εφεφρεςθσ ι ανακάλυψθ ςτο Ιράν. 68 

8.2.4 υμμετοχι του Ιράν ςτισ Διεκνείσ υμβάςεισ Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ 72 

8.2.4.1 φμβαςθ των Παριςίων για τθν προςταςία τθσ βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ (1883). 72 

8.2.4.2 υνκικθ ςυνεργαςίασ για τα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ 1970 (PCT). 72 

9. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΙΔΡΤΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ . 72 

10. ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΟΡΣΙΟΤ ΑΓΑΘΩΝ.

 75 

11. ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΙ ΕΙΑΓΩΓΕΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. 77 

12. ΙΣΟΡΙΑ ΝΟΜΙΜΑΣΟ. 78 

15. ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΤΡΩΕΙ-ΕΠΙΠΣΩΕΙ. 78 

14. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ. 83 

Παράρτθμα 1 :  Μακροοικονομικοί δείκτεσ 83 

Παράρτθμα 2 : Εμπορικζσ Ροζσ Ιράν 2015 85 

Παράρτθμα 3 : Διαχρονικι εξζλιξθ εξωτερικοφ εμπορίου Ιράν 85 

Παράρτθμα 4 : Κυριότεροι εξαγωγείσ ςτο Ιράν 86 

Παράρτθμα 5 : Ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ Ελλάδοσ με Ιράν. 87 

Παράρτθμα 6: θμαντικοί Ιρανικοί ιςτότοποι. 88 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 7 : Διμερείσ υμφωνίεσ Επενδφςεων με Ιράν. 88 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 8: Χριςιμεσ Διευκφνςεισ. 93 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 9: ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΟ ΙΡΑΝ. 98 

 

 



7 
 

1. Ειςαγωγό. 

1.1 Γεωγραφικό θϋςη και πληθυςμόσ. 
Ζ Ηζιακηθή Γεκνθξαηία ηνπ Ηξάλ κε έθηαζε 164.819,6 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη 

ζρεδφλ 81 εθαη. πιεζπζκφ βξίζθεηαη ζηε Ννηηνδπηηθή Αζία. Ζ ρψξα γεηηνλεχεη κε ηελ 

Σνπξθία θαη ην Ηξάθ ζηε Γχζε, ην Αθγαληζηάλ θαη ην Παθηζηάλ ζηελ Αλαηνιή, ηελ 

Αξκελία, ην Αδεξκπατηδάλ, ηε Ρσζία, ην Καδαθζηάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ ζην βνξά θαη 

ην Κνπβέηη, ηε ανπδηθή Αξαβία, ην Καηάξ, ζην Μπαρξέηλ, ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα θαη Οκάλ ζηνλ Νφην κέζσ ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη ηεο Θάιαζζαο ηνπ Οκάλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ην Ηξάλ είλαη ζηξαηεγηθή ρψξα κε θνηλά ζχλνξα ρσξψλ ηνπ 

ESCWA (Economic & Social Commission for Western Asia) ζην λφην θαη ηε δχζε, ηεο 

SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) αλαηνιηθά θαη ηηο ρψξεο CIS 

(Commonwealth of Independent States) θαζψο θαη ηελ UNECE (UN Economic 

Commission for Europe) ζην Βνξξά. Σν Ηξάλ έρεη εδψ θαη ρξφληα γεσζηξαηεγηθή 

ζεκαζία ιφγσ ηεο θεληξηθήο ηνπ ζέζεο ζηελ Δπξαζία θαη ηε Γχζε ηελ Αζία θαη ηελ 

εγγχηεηά ηεο κε ηα ηελά ηνπ Hormuz. 

Ζ ρψξα ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο ζε απνζέκαηα 

πδξνγνλαλζξάθσλ, θαζψο θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζηνλ θφζκν γηα απνζέκαηα θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ηελ εμαγσγή ηνπ, θαζψο θαη επίζεο ηε δεχηεξε ζέζε γηα εμαγσγή αξγνχ 

πεηξειαίνπ. χκθσλα κε ηηο εθζέζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ε Παγθφζκηα 

Σξάπεδα, ε Ηζιακηθή Γεκνθξαηία ηνπ Ηξάλ έρεη ΑΔΠ πεξίπνπ 425 δηο δνι. ΖΠΑ θαη 

θαηαηάζζεηαη ζηελ 18ε ζεηξά αλαθνξηθά κε ηελ αγνξαζηηθήο δχλακεο (PPP). Ζ εγρψξηα 

αγνξά άλσ ησλ 80 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ θαη νη ζρεδηαδφκελεο πςειέο θπβεξλεηηθέο 

δαπάλεο εθηηκάηαη φηη ζα απμήζνπλ πεξαηηέξσ απηφ ην κεξίδην. 

1.2 Οικονομικό περιβϊλλον. 
Με βάζε έξεπλα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ην Ηξάλ είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε 

νηθνλνκία ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ζηε Β. Αθξηθή (MENA) κεηά ηε ανπδηθή Αξαβία, κε 

εθηηκψκελν ΑΔΠ χςνπο 425 δηζ. δνι. ΖΠΑ ην 2014. Ζ νηθνλνκία ηνπ Ηξάλ 

ραξαθηεξίδεηαη θαη επηθπξηαξρεί ε εθκεηάιιεπζε ησλ ηεξάζηησλ πφξσλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ, ηελ αλεπηπγκέλε γεσξγία θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν ηνκέα ππεξεζηψλ. 

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί ε αμηνζεκείσηε θξαηηθή παξνπζία ζηε κεηαπνίεζε 

θαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Σν Ηξάλ θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζηνλ θφζκν ζε 

απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην ηέηαξην ζε θνηηάζκαηα αξγνχ πεηξειαίνπ. Σν 

ζπλνιηθφ ΑΔΠ θαη ηα δεκφζηα έζνδα εμαθνινπζνχλ λα εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ην πεηξέιαην θαη ζπλεπψο ηα έζνδα έρνπλ εγγελή αζηάζεηα.  

Σν πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην είλαη δχν απφ ηνπο θπξίαξρνπο θπζηθνχο πφξνπο ζην 

Ηξάλ θαη ζπλεπψο είλαη δχζθνιε ε ελζάξξπλζε εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο λα ππάξμνπλ 

επελδχζεηο θαη ζην εκπφξην.  

Σν Ηξάλ ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεηαη ψζηε ζηαζεξά λα γίλεη κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Μ. Αλαηνιήο. Ζ ρψξα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο γηα επελδχζεηο ηφζν γηα εγρψξηνπο φζν θαη γηα δηεζλείο επελδπηέο θαη  
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πξνζειθχεη ζεκαληηθέο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

ειεχζεξσλ δσλψλ πνπ έρνπλ ηδξπζεί ζε φιε ηε ρψξα θαη πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθά 

θεξδνθφξα θίλεηξα. Δπί ηνπ παξφληνο, ππάξρνπλ πάλσ απφ 20 ειεχζεξεο θαη εηδηθέο 

νηθνλνκηθέο δψλεο ζην Ηξάλ νη νπνίεο πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθά νθέιε ζε νιφθιεξε ηελ 

πεξηνρή, επηηξέπνληαο ζηνπο επελδπηέο λα επηιέμνπλ ηελ θαιχηεξν ηξφπν λα 

αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξάζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

1.3. Επενδύςεισ και Επιχειρηματικϋσ Ευκαιρύεσ με μια ματιϊ. 
- Ζ δηαθνξνπνηεκέλε νηθνλνκία θαη ε επξεία βηνκεραληθή βάζε κε πάλσ απφ 40 

βηνκεραλίεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Σερεξάλεο είλαη ε βαζηθή δνκή 

ηεο αγνξάο ζην Ηξάλ. 

- Οηθνλνκία πινχζηα ζε πφξνπο. 
- Νένη θαη κνξθσκέλνη πιεζπζκνί. 
- Μεγάιε εγρψξηα αγνξά. 
- Ζ αγνξά ηεο Μέζεο Αλαηνιήο απνηειεί πξσηαξρηθή επθαηξία γηα εμαγσγέο 

ινηπψλ πξντφλησλ, εθηφο πεηξειαίνπ. 
- Μηα νινέλα θαη πην εμειηγκέλε βάζε ππνδνκψλ θαη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

απνηειεί ην ζεκέιην γηα κηα αλαδπφκελε νηθνλνκία βαζηζκέλε ζηε γλψζε. 
Απφ ην 2006, ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ έρεη επηβάιεη θπξψζεηο ελαληίνλ ηνπ Ηξάλ 

θαη ζε φζνπο αλαιακβάλνπλ λα αζθήζνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ην Ηξάλ. 
Απηφ νδήγεζε μέλεο εηαηξείεο λα απνζπξζνχλ απφ κεγάια έξγα (π.ρ. South Pars / North 

Dome θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ) ή λα θαζπζηεξήζνπλ θαη αλαβάιινπλ πεξαηηέξσ 
επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο, ελψ θαη ε μέλε ρξεκαηνδφηεζε έρεη θαηαζηεί σο επί ην 
πιείζηνλ κε δηαζέζηκε. Σν Ηξάλ έρεη ζηξαθεί πεξηζζφηεξν ζηνπο δηθνχο ηνπ πφξνπο 
πξνηηκψληαο ηξαλνχο επελδπηέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. Παξάιιεια δεκηνχξγεζε 
έλα επελδπηηθφ ηακείν γηα ην θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ γηα λα πξνσζήζεη ηελ πψιεζε 
νκνιφγσλ ζπκκεηνρήο χςνπο 3,5 δηζ. δνι. ΖΠΑ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο 
ζην ηεξάζηην απηφ θνίηαζκα.  

Μεηά ηε ζπκθσλία 6+1 (Μφληκα Μέιε πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ΟΖΔ θαη Γεξκαλία) 
πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Μάξηην 2016, νη δηεζλείο θπξψζεηο θαηά ηνπ Ηξάλ αλαθαινχληαη 
ζηαδηαθά γεγνλφο πνπ παξέρεη κηα θαιή επθαηξία γηα πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο 
λα μεθηλήζνπλ ή λα επαλαιάβνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην Ηξάλ. Λακβάλνληαο 
ππφςε απηφ, ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα νη αιινδαπέο εηαηξείεο λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο απηέο 
ηηο αιιαγέο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ απηή ηελ επθαηξία γηα λα πξνβνχλ ζε επελδχζεηο. 

 
 

Ο λφκνο γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο ζην Ηξάλ κε ηελ επσλπκία "Πξνψζεζε μέλσλ 
επελδχζεσλ (FIPPA) επηθπξψζεθε απφ ην θνηλνβνχιην ην 2002. Οξηζκέλεο εηδηθέο 
πξνζζήθεο πνπ εηζήγαγε ε FIPPA (“Foreign Investment Promotion and Protection Act”) 
γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο ζην Ηξάλ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο αθνινχζσο: 
1. Δπξχηεξνη ηνκείο γηα ηε ζπκκεηνρή μέλσλ επελδπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
κεγάισλ ππνδνκψλ. 
2. Δπξχηεξνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ψζηε λα 
ζπκπεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο κνξθέο επελδχζεσλ, απφ ηηο ΑΞΔ ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 
κεζφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ, φπσο: Joint Venture, buy-back ξπζκίζεηο, εκπφξην θαη 
δηάθνξα ζπζηήκαηα BOT. 
3. Βειηηζηνπνηεκέλε θαη ηαρείαο έγθξηζεο (fast track) δηαδηθαζία έγθξηζεο ρνξήγεζεο 
αδεηψλ γηα επελδχζεηο. 
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4. Γεκηνπξγία one stop shop κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Ξέλσλ Δπελδπηηθψλ 
Τπεξεζηψλ» ζηελ Αζήλα Οξγάλσζε επελδχζεσλ, γηα εζηηαζκέλε θαη απνηειεζκαηηθή 
ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ζην Ηξάλ. 
5. Πεξηζζφηεξε επειημία θαη δηεπθνιπλφκελεο θαλνληζηηθέο πξαθηηθέο γηα θαιχηεξε 
πξφζβαζε μέλσλ επελδπηψλ γηα ζπλαιιαγκαηηθέο θαη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο. 
6. Κάζε μέλνο επελδπηήο πνπ θαηαρσξεί ηελ επέλδπζή ηνπ ζην Ηξάλ κέζσ ηνπ FIPPA 
έρεη ην δηθαίσκα εμαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ κεξηζκάησλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
12, 13, 14 θαη 15 ηεο FIPPA: 
Άξζξν 12: "Ζ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηνλ 
επαλαπαηξηζκφ ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηε 
κεηαθνξά ζπλαιιάγκαηνο, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο εληαίαο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, 
είλαη εθείλε πνπ ηζρχεη ζην επίζεκν δίθηπν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο. 
Γηαθνξεηηθά, ε εθαξκνζηέα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη εθείλε ηεο ειεχζεξεο αγνξάο 
φπσο αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ." 

Τπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο γηα ηηο αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα 
ηδξχζνπλ κηα επηρείξεζε ζην Ηξάλ. Δθηφο απφ ηε δηακφξθσζε εκπνξηθήο ζρέζεο κέζσ 
εκπνξηθψλ πξαθηφξσλ, γηα πνιιέο εηαηξείεο ππάξρνπλ ζαθή πιενλεθηήκαηα φζνλ 
αθνξά ηελ νξγάλσζε ηεο παξνπζίαο ηνπο επί ηφπνπ. Κάηη ηέηνην θάλεη επθνιφηεξε ηελ 
έξεπλα ησλ πξννπηηθψλ ηεο αγνξάο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε επαθψλ, ηε δηαζχλδεζε κε 
ηνπο πειάηεο θαη ηε κεηάβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Ζ παξνπζία ηνπ αιινδαπνχ επηρεηξεκαηία είλαη επίζεο ζεκαληηθή ζην πιαίζην 
ηεο εκπνξηθήο θνπιηνχξαο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Οη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ θαη νη 
άλζξσπνη ζηελ πεξηνρή πξνηηκνχλ λα αζρνινχληαη κε θάπνηνλ πνπ γλσξίδεη άκεζα θαη 
κπνξεί λα ηνλ εκπηζηεπηεί δεκηνπξγψληαο κηα πξνζσπηθή ζρέζε. Έλαο άιινο 
παξάγνληαο πνπ απαηηεί ηελ χπαξμε θπζηθήο παξνπζίαο είλαη φηη ηα πξφηππα αγνξάο 
νξηζκέλσλ ρσξψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Ηξάλ είλαη απξφβιεπηα, κε θαλεξή ηελ 
αλάγθε γηα πιεξνθνξίεο αγνξάο απφ πξψην ρέξη. 

 

1.4 Πολιτικό ςύςτημα. 
Σν Ηξάλ είλαη ζπληαγκαηηθή ηζιακηθή δεκνθξαηία, ηεο νπνίαο ην πνιηηηθφ ζχζηεκα 

θαζνξίδεηαη απφ ην χληαγκα ηνπ 1979 πνπ νλνκάδεηαη Qanun-e Asasi, βαζηθφο λφκνο. 

Ζ δνκή δηαθπβέξλεζεο ηνπ Ηξάλ έρεη δηάθνξα δηνηθεηηθά φξγαλα, νξηζκέλα εθ ησλ 

νπνίσλ εθιέγνληαη δεκνθξαηηθά θαη κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ κε βαζηθφ 

θξηηήξην ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ κε βάζε ηηο ζξεζθεπηηθέο θιίζεηο ηνπο. Σν 

κνλαδηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη φηη ζπλδπάδεη ζηνηρεία κηαο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο κε ζξεζθεπηηθή ζενθξαηία πνπ θπβεξλάηαη απφ ηνλ 

θιήξν ηεο ρψξαο, φπνπ ν Αλψηαηνο ζξεζθεπηηθφο εγέηεο αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ 

εθηειεζηηθή, λνκνζεηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία. Απηέο νη εμνπζίεο είλαη δνκεκέλεο κέζα 

ζην ίδην πιαίζην φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο. 

Σν Ηξάλ είλαη έλα πνιππνιηηηζκηθφ έζλνο πνπ απνηειείηαη απφ πνιπάξηζκεο 

εζλνηηθέο θαη γισζζηθέο νκάδεο, φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ είλαη ηίηεο. Ζ 

θπξίαξρε γιψζζα ηνπ Ηξάλ είλαη ε Πεξζηθή (θαξζί). Ζ αγγιηθή είλαη ε δεχηεξε γιψζζα 

ηνπ Ηξάλ. 
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1.5 Νόμιςμα. 
Σν Ηξαληθφ ξεάι είλαη ην λφκηζκα ηνπ Ηξάλ (IRR). Ζ πην θνηλή αληαιιαγή 

λνκηζκάησλ είλαη IRR ζε US $ θαη αληίζηξνθα.  

1.6 Επιχειρηματικϋσ ώρεσ / Ζώνη ώρασ. 
Ζ εβδνκάδα εξγαζίαο ζην Ηξάλ είλαη άββαην έσο Πέκπηε κε ηελ Παξαζθεπή λα 

είλαη ην εζληθφ αββαηνθχξηαθν. 

Σα ππνπξγεία είλαη θιεηζηά ηελ Πέκπηε. Οη ψξεο εξγαζίαο γηα ηα θπβεξλεηηθά 

γξαθεία είλαη 8πκ-2κκ. Γεληθά, νη ψξεο ιεηηνπξγίαο είλαη ην άββαην έσο ηελ Σεηάξηε 

απφ ηηο 7.30πκ έσο ηηο 1.30κκ. ελψ ηελ Πέκπηε νη ψξεο εξγαζίαο είλαη 7.30 π.κ. έσο 

12.30 κ.κ. Σα θαηαζηήκαηα θαη ηα νη αλνηρηέο αγνξέο (παδάξηα) είλαη αλνηρηέο απφ ηηο 

8.30 π.κ. έσο ηηο 20.30, 

Δθηφο απφ ηελ Παξαζθεπή. Ζ δψλε ψξαο είλαη GMT +3,5 ψξεο, ε νπνία επηηξέπεη ζην 

Ηξάλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

1.7 Ιρανικϋσ δημόςιεσ εορτϋσ 2016. 
 

Ηκεξνκελία Δνξηή-Δίδνο αξγίαο 

20-23 Μαξηίνπ Nowruz-Iranian New Year 

31 Μαξηίνπ-1 Απξηιίνπ Δζληθή ενξηή- ηέινο Nowruz 

21 Απξηιίνπ Γελέζιηα Imam Ali 

5 Ματνπ Eid-e-Mab’ath 

22 Ματνπ Γελέζιηα Imam Mahdi 

4 Ηνπλίνπ Δμέγεξζε Khordad 

27 Ηνπλίνπ Μαξηχξην Imam Ali 

6 Ηνπιίνπ Eid-e-Fitr 

7 Ηνπιίνπ Eid-e-Fitr 

30 Ηνπιίνπ Μαξηχξην Imam Sadeq 

12 επηεκβξίνπ Eid-e-Qordan 

20 επηεκβξίνπ Eid-e-Ghadir 

11 Οθησβξίνπ Tasua 

12 Οθησβξίνπ Ashura 

20 Ννεκβξίνπ Arbaeen 

28 Ννεκβξίνπ Μαξηχξην Imam Hasan & Muhammad 

30 Ννεκβξίνπ Μαξηχξην Imam Reza 

17 Γεθεκβξίνπ Γελέζιηα Muhammad & Imam Sadeq 

 
 

1.8 Σο Ιρϊν με μια ματιϊ. 
Πξσηεχνπζα: Σερεξάλε 
Κχξηα γιψζζα: Πεξζηθά 
Δπηθξαηνχζα ζξεζθεία: ηίηεο Ηζιάκ 
Νφκηζκα: Rial (IRR) 
Έθηαζε 1.648.195 η.ρικ. / 636.372 η.κ. 
Πιεζπζκφο: 80,8 εθαη. (2014) 
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Γηεζλήο θσδηθφο θιήζεο: +98 
 

2. Ξϋνεσ επενδύςεισ ςτο Ιρϊν. 
 

Μεηά απφ ζρεδφλ 48 ρξφληα, πηνζεηήζεθε λένο λφκνο γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο 

ζην Ηξάλ κε ηελ επσλπκία "Νφκνο γηα ηελ Πξνψζεζε θαη Πξνζηαζία ησλ Δπελδχζεσλ 

"(FIPPA) επηθπξψζεθε απφ ην Κνηλνβνχιην ην 2002. Σν FIPPA αληηθαηέζηεζε ηνλ "Νφκν 

γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη πξνζηαζία ησλ μέλσλ επελδχζεσλ" (LAPFI) πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ 

απφ ην 1955. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ LAPFI απφ ηελ FIPPA έρεη πεξαηηέξσ εληζρχζεη ην 

λνκηθφ πιαίζην θαη ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο ζην Ηξάλ. 

 

2.1 Μϋθοδοι ξϋνων επενδύςεων. 
χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ FIPPA, νη κέζνδνη επέλδπζεο είλαη: 

1. Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (ΑΞΔ) επηηξέπνληαη κφλν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

2. Οη μέλεο επελδχζεηο ζην πιαίζην ησλ "θνηλνπξαμηψλ", "buy-back" ή "buildoperate-

transfer (BOT), φπνπ ε απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ δεδνπιεπκέλσλ θεξδψλ 

πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ έξγνπ ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε επέλδπζε θαη ε επηζηξνθή θεθαιαίνπ θαη θέξδνπο δελ εμαξηάηαη 

απφ εγγχεζε ηεο θπβέξλεζεο, θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή ηξαπεδψλ θαη επηηξέπεηαη ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

2.1.1 Άμεςεσ ξϋνεσ επενδύςεισ (ΑΞΕ). 

Οη μέλεο άκεζεο επελδχζεηο είλαη έλα είδνο δηαζπλνξηαθήο επέλδπζεο ζε κηα 

επηρείξεζε απφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εδξεχεη ζε άιιε ρψξα κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε καθξνπξφζεζκνπ θέξδνπο. ε απηφλ ηνλ ηχπν επέλδπζεο, ν έιεγρνο θαη ε 

δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο σο ελ φισ ή ελ κέξεη ζα είλαη ζπρλά ζηα ρέξηα ηνπ μέλνπ 

επελδπηή. Με βάζε ηε FIPPA, νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε 

ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

1. Μέζσ ηεο ξνήο μέλσλ επελδχζεσλ ζε κηα λέα ηξαληθή εηαηξεία ή κέζσ ηεο 

αγνξάο ησλ κεηνρψλ κηαο ήδε ιεηηνπξγνχζαο ηξαληθήο εηαηξείαο απφ ηνλ μέλν επελδπηή. 

2. Μέζσ ζπκβαηηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεξψλ κε ή ρσξίο ηε ζχζηαζε κηαο 

εηαηξίαο.  

Πεξηηηφ λα εηπσζεί φηη νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζα 

επηηξέπνληαη κφλν ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην FIPPA. 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ην άξζξν 3 ηεο FIPPA θαη ηνπο ζπλαθείο 

θαλνληζκνχο φηη νη μέλεο επελδχζεηο ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ κνλνπσινχληαη απφ 

ηελ θπβέξλεζε ζα επηηξέπνληαη κφλν ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

θεξδψλ ηνπ λα είλαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηδίνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη δελ βαζίδεηαη ζε θακία εγγχεζε απφ ηελ θπβέξλεζε ή 

θπβεξλεηηθέο εηαηξείεο ή Σξάπεδεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ ην άξζξν πεξηγξάθεη ηα 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηνπ 
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νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Ηξάλ. χκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ πληάγκαηνο ηεο 

Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ: 

"Ζ νηθνλνκία ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ απνηειείηαη απφ ηξεηο ηνκείο: 

θξαηηθφ, ζπλεηαηξηζηηθφ θαη ηδησηηθφ θαη πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζπζηεκαηηθφ θαη 

πγηή ζρεδηαζκφ. Ο θξαηηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κεγάιεο θαη βαζηθέο 

βηνκεραλίεο, ην εμσηεξηθφ εκπφξην, ηα κεγάια νξπρεία, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, 

παξαγσγή ελέξγεηαο, θξάγκαηα θαη κεγάια δίθηπα άξδεπζεο, ξαδηνθσλία θαη 

ηειεφξαζε, ηαρπδξνκηθέο, ηειεγξαθηθέο θαη ηειεθσληθέο ππεξεζίεο, αεξνπνξία, 

λαπηηιία, νδηθνχο άμνλεο, ζηδεξφδξνκνπο θαη ηα ινηπά. Όια απηά ζα αλήθνπλ ζην 

δεκφζην θαη ζα δηαρεηξίδνληαη απφ ην θξάηνο. Ο ζπλεηαηξηζηηθφο ηνκέαο 

πεξηιακβάλεη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηα ηζιακηθά θξηηήξηα. 

Ο ηδησηηθφο ηνκέαο απνηειείηαη απφ εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία, ηε βηνκεραλία, ην εκπφξην θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξάηνπο θαη 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. Ζ θπξηφηεηα ζε θαζέλαλ απφ απηνχο ηνπο ηξεηο ηνκείο 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο, 

ζην βαζκφ πνπ απηή ε ηδηνθηεζία είλαη ζχκθσλε κε ηα άιια άξζξα ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ, θαη δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ ηζιακηθνχ λφκνπ, ζπκβάιιεη ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηεο ρψξαο θαη δελ βιάπηεη ηελ θνηλσλία. Σν 

πεδίν εθαξκνγήο θαζελφο απφ απηνχο ηνπο ηνκείο θαζψο θαη νη θαλνληζκνί θαη νη 

φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζα θαζνξηζηνχλ απφ ην λφκν." 

Με βάζε ην ηκήκα "Α" ησλ γεληθψλ πνιηηηθψλ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ πληάγκαηνο 

ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ: 

"Δπελδχζεηο, δηαρείξηζε θαη θπξηφηεηα ησλ ηνκέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 44 

είλαη επηηξεπηή απφ κε θξαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη 

απφ ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, ζε ηνκείο φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Α) Βηνκεραλίεο κεγάιεο θιίκαθαο, κεηξηθέο βηνκεραλίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κεγάισλ βηνκεραληψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ) θαη κεγάια νξπρεία (εθηφο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ). 

Β) Γξαζηεξηφηεηεο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ηνπ εκπνξίνπ θαη 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηεο ρψξαο. 

Γ) Σξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ κε θξαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο, ζπλεηαηξηζκνχο δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη κεηνρηθψλ εηαηξεηψλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην κέγηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κεηφρνπ είλαη φπσο θαζνξίδεηαη 

απφ ην λφκν. 

Γ) Αζθάιηζε. 

Δ) Σξνθνδνζία, παξαγσγή θαη εηζαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα νηθηαθή θαηαλάισζε 

θαη εμαγσγή. 

η) Όιεο νη ηαρπδξνκηθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο απφ ην θχξην 

ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν, εθρψξεζε ζπρλνηήησλ θαη θχξησλ δηθηχσλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληαιιαγψλ, δξνκνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο δηαλνκήο ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ 

βαζηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ε) Γξφκνη θαη ζηδεξφδξνκνη. 
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Ζ) Αεξνπνξία (αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο) θαη λαπηηιία (ζαιάζζηεο κεηαθνξέο). 

Σν βέιηηζην κεξίδην ησλ θξαηηθψλ θαη κε θξαηηθψλ ηνκέσλ ζηηο θαιππηφκελεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην πξννίκην ηνπ άξζξνπ 44 ζα θαζνξίδεηαη απφ 

ην λφκν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θπξηαξρία ηελ αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο, ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πξφνδν». 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξναλαθεξζείζεο γεληθέο πνιηηηθέο ηνπ άξζξνπ 44, 

φπσο έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηνλ Αλψηαην Ζγέηεο ηνπ Ηξάλ, ν ηδησηηθφο ηνκέαο κπνξεί 

λα επελδχζεη, λα δηαρεηξηζηεί θαη λα ηνπ αλήθνπλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία. Ωο απνηέιεζκα, νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

επηηξέπνληαη ζηνπο παξαπάλσ νθηψ ηνκείο. 

 

2.1.2 υμβατικϊ ςυςτόματα επιχειρηματικόσ δρϊςησ. 

Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ FIPPA, νη μέλεο επελδχζεηο 

είλαη  δπλαηέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ζην πιαίζην επηρεηξεκαηηθψλ ζρεκάησλ "θνηλήο 

επηρείξεζεο/joint venture", "buy-back" θαη "build-operate-transfer (BOT)". Απηά ηα ηξία 

ζπζηήκαηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ. 

2.1.2.1 Κοινοπραξύεσ. 

Ο φξνο "Joint Venture" ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηνλ ηνκέα ησλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, θαζψο απηφ ζπκβαίλεη ζην πιαίζην ησλ επελδπηψλ ζε πνιιά λνκηθά 

ζπζηήκαηα γηα επελδχζεηο. Σν κνληέιν θνηλήο επηρείξεζεο, σο επλντθφ ζπκβφιαην πνπ 

κεηψλεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, ήηαλ πάληα ειθπζηηθφ γηα ηνπο 

επελδπηέο. Δληνχηνηο, ε θνηλή επηρείξεζε ππφθεηηαη γεληθά ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλνπξαμίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο λφκνπο θαη 

ηνπο θαλνληζκνχο κηαο ρψξαο ππνδνρήο, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ηηο απαηηήζεηο 

απφδνζήο ηνπ, ελίνηε είλαη ζθφπηκν λα δεκηνπξγεζεί κηα θνηλή επηρείξεζε κε ηε κνξθή 

εηαηξείαο πνπ έρεη μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα απφ ηα κέιε ηεο, ε νπνία, ζπρλά 

νλνκάδεηαη «εηαηξηθή θνηλνπξαμία». Δλαιιαθηηθά, ε ζπλεξγαζία δίρσο λα δεκηνπξγεζεί 

κηα εηαηξεία θαη κέζσ ηεο ζχλαςεο κηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα είλαη κηα αζθαιέζηεξε 

επηινγή γηα επελδχζεηο, θαη είλαη γλσζηή σο "ζπκβαηηθή θνηλνπξαμία"/contractual Joint 

Venture. Μηα ζπκβαηηθή θνηλνπξαμία δελ έρεη ζθνπφ ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά 

απνηειεί κηα κέζνδν κε ηελ νπνία νη μέλνη επελδπηέο επηηπγράλνπλ ηνπο επελδπηηθνχο 

ηνπο ζηφρνπο φπσο νξίδνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο ζρέδην. 

ε δηάθνξα λνκηθά ζπζηήκαηα, απηή ε κνξθή επέλδπζεο έρεη δηαθνξεηηθά 

νλφκαηα φπσο "θνηλή επηρείξεζε", "ζχκπξαμε", "θνηλνπξαμία" θαη κεξηθέο θνξέο 

"ζπκθσλία κεηφρσλ". ε νξηζκέλα λνκηθά ζπζηήκαηα, απηνί νη ηίηινη δηαθέξνπλ ζε 

νξηζκέλεο πηπρέο αιιά δίρσο ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνχζα παξνπζίαζε. ηε λνκηθή 

βηβιηνγξαθία ηνπ Ηξάλ, ε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο αλαθέξεηαη ζην Αζηηθφ 

Γίθαην (άξζξν 501-606), ηνλ Δκπνξηθφ Κψδηθα (ηκήκα εηαηξεηψλ) θαη επίζεο ζηνλ 

Καλνληζκφ γηα κε επηβνιή ηφθσλ Σξαπεδψλ (άξζξν 18 Interest Free Banking 

Regulation). Σν άξζξν 3 ηνπ FIPPA αλαθέξεη επίζεο ηελ αζηηθή εηαηξηθή θνηλνπξαμία σο 

κηα κέζνδν επελδπηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο κε ηε κνξθή Joint Venture. ηελ εηαηξηθή 

θνηλνπξαμία, νη εηαίξνη δεκηνπξγνχλ κηα μερσξηζηή λνκηθή νληφηεηα γλσζηή σο 

θνηλή επηρείξεζε (JVC). Κάζε έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο δηαζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν 
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πνζνζηφ ησλ κεηνρψλ ηεο JVC. ηελ πεξίπησζε απηή, νη εηαίξνη είλαη γλσζηνί σο 

κέηνρνη θαη είλαη ε εηαηξεία ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ 

απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο θνηλήο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηε 

ζπκβαηηθή θνηλή επηρείξεζε, νη εηαίξνη πνπ απνθάζηζαλ λα κελ δεκηνπξγήζεη κηα JVC 

πινπνηνχλ ηελ επέλδπζε ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην πνπ έρνπλ ζπλνκνινγήζεη 

(contractual Joint Venture). 

 

2.1.2.2 Συμβϊςεισ Πετρελαύου του Ιρϊν. 

 

2.1.2.2.1 Συμφωνίεσ επαναγοράσ-Buy back agreements.  

Ζ δεχηεξε κέζνδνο επέλδπζεο πνπ εθθξάδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ FIPPA είλαη νη 

ζπκθσλίεο επαλαγνξάο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη ζπκβάζεηο επαλαγνξάο, σο ζπκβαηηθή 

ηερληθή επέλδπζεο, είραλ εμέρνπζα ζέζε θαη ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηνπ Ηξάλ. Απηφο ν 

ηχπνο ζχκβαζεο είλαη θπξίσο γλσζηφο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ αλαθαιχθζεθαλ. Δπηπιένλ, νη 

ζπκβάζεηο επαλαγνξάο εθαξκφδνληαη θαη ζε πεξηπηψζεηο άιισλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ. 

Μηα ζχκβαζε αγνξαπσιεζίαο είλαη έλα είδνο ζπκθσλίαο εμαζθάιηζεο 

ζπλαιιαγψλ πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο ε Τβξηδηθή ζχκβαζε. πρλά νξίδεηαη σο 

ζχκβαζε κεηαμχ ελφο αγνξαζηή θαη ελφο πσιεηή ζηελ νπνία  ν πσιεηήο ζπκθσλεί λα 

επαλαγνξάζεη ην αθίλεην απφ ηνλ αγνξαζηή εάλ ζπκβεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο/ξήηξα εληφο θαζνξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Ζ ηηκή εμαγνξάο θαζνξίδεηαη 

ζπλήζσο ζηε ζπκθσλία.  Ωζηφζν, ε ζπλαιιαγή buy-back έρεη επξχηεξν λφεκα 

ζχκθσλα κε ην ηξαληθφ δίθαην. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ησλ Δθηειεζηηθψλ Καλφλσλ 

(Executive Rules) πνπ εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ε ζπλαιιαγή buy-back 

αθνξά κηα ζπκθσλία ζηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ζέηεη ηα 

εκπνξεχκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία, επέθηαζε, 

αλαζπγθξφηεζε, βειηίσζε ή ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο ησλ κεηαπνηεηηθψλ εξγαζηψλ ηεο 

επηρεηξήζεσλ, ζηε δηάζεζε ηνπ παξαγσγνχ. 

Ζ ηηκή ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, αθνχ αθαηξεζεί ην πνζφ ησλ 

πξνθαηαβνιψλ ζπλ ην ζρεηηθφ θφζηνο πνπ μνδεχηεθε κε βάζε ηελ πινπνηεζείζα 

ζχκβαζε, θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηεο παξάδνζεο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ 

ηνπ παξαγσγνχ ή θαη κέζσ ηεο παξάδνζεο ηνπ άιισλ βηνκεραληθψλ θαη νξπθηψλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζην Ηξάλ.  

Λφγσ νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ζην χληαγκα ηνπ Ηξάλ θαη ζηνλ Πεηξειατθφ Νφκν 

(Petroleum Act), ζπλήζσο νη ζπκβάζεηο επαλαγνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζην Ηξάλ. 

Οη ζπκβάζεηο εμαγνξάο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ φπνπ ε εμεξεχλεζε 

βξίζθεηαη επίζεο ππφ ην πξνηεηλφκελν πεδίν εθαξκνγήο ππεξεζηψλ θαηεγνξηνπνηνχληαη 

σο "ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θηλδχλνπ" κε εηδηθή δηαδηθαζία πιεξσκήο. 

χκθσλα κε απηφλ ηνλ ηχπν ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηελ 

θπβέξλεζε ππνδνρήο θαη πεξηιακβάλεη ηα κεηξεηά θαη ηα κε ηακεηαθά ζηνηρεία ηνπ 

παξερφκελνπ θεθαιαίνπ ψζηε λα αλαπηπρζεί ην θνίηαζκα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ. Δπηπιένλ, δηάθνξεο επηβαξχλζεηο, φπσο νη ακνηβέο ησλ εξγνιάβσλ, 
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θαζνξίδνληαη ζε απηέο ηηο ζπκβάζεηο θαη εμαζθαιίδνληαη κε ηελ πψιεζε ηνπ 

παξαγφκελνπ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη κέζσ κηαο " πκθσλίαο Μαθξάο 

Γηάξθεηαο Πσιήζεσλ Πεηξειαηνεηδψλ ", ε νπνία απνηειεί παξάξηεκα ηεο ζχκβαζεο 

αγνξαπσιεζίαο buy-back. 

 

2.1.2.2.2 Σύμβαςη Πετρελαίου Ιράν/ Iran Petroleum Contract (IPC). 

ηελ παξνχζα ρξνληθή ζπγθπξία, κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπδεηήζεηο ζε 

επηζηεκνληθνχο θαη ηερληθνχο θχθινπο αθνξά ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

κεραληζκψλ γηα έξγα πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ ζην Ηξάλ. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014, έλα ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Σερεξάλε θαη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ πεηξειαίνπ, νη νπνίεο 

εθπνλήζεθαλ απφ ηελ  «Δπηηξνπή Αλαζεψξεζεο ησλ πκβάζεσλ Πεηξειαίνπ», 

αλαθνηλψζεθαλ ππφ ηνλ ηίηιν " χκβαζε πεηξειαίνπ ζην Ηξάλ (IPC) ". Απηφο ν ηχπνο 

ζχκβαζεο έρεη πξνεηνηκαζηεί γηα ηε δηφξζσζε ησλ απνηπρηψλ θαη θελψο ζε 

δηαθνξεηηθέο γεληέο ζπκβάζεσλ επαλαγνξάο (buy - back) θαη είλαη ε αξρή κηαο 

κεηαξξχζκηζεο ζηηο ζπκβάζεηο πεηξειαίνπ ηνπ Ηξάλ. Δπηπιένλ, ην Κνηλνβνχιην ηνπ Ηξάλ 

έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ εμέιημε κε ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ 

ζεκαληηθψλ λφκσλ, εηδηθά ην 2012 "Νφκνο γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη Δμνπζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ".  

Οη IPC δελ είλαη έλα λέν είδνο ζχκβαζεο πεηξειαίνπ παξάιιεια κε ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο, παξαγσγήο, θνηλήο εθκεηάιιεπζεο, παξνρήο ππεξεζηψλ θηλδχλνπ ή 

θνηλήο επηρείξεζεο. Αλη 'απηνχ, είλαη έλα πβξίδην/πξφηππν ζχκβαζεο πνπ πεξηέρεη 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβάζεσλ θνηλήο επηρείξεζεο (ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο πινπνίεζεο έξγσλ πεηξειαίνπ) θαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβάζεσλ 

θαηαλνκήο ηεο παξαγσγήο (φζνλ αθνξά ηνλ κεραληζκφ αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο). 

Με βάζε ηελ IPC, ζην ζηάδην εμεξεχλεζεο, νη εξγνιάβνη θαη ε Κξαηηθή Δηαηξεία 

Πεηξειαίνπ ηνπ Ηξάλ (NIOC), δεκηνπξγνχλ κηα εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο πεηξειαίνπ «Oil 

Exploration Operations Company» ζηελ νπνία ν εξγνιάβνο είλαη επηθεθαιήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη δηεμαγσγήο εξγαζηψλ εμεξεχλεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δηθφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκφ θαη αλαιακβάλνληαο ηνπ θηλδχλνπο ηεο επέλδπζεο. Ζ Δζληθή Ηξαληθή 

Δηαηξεία Πεηξειαίνπ είλαη ηερληθφο ζπλεξγάηεο πνπ ζπλνδεχεη ην Δξγνιήπηε ρσξίο λα 

κνηξάδνληαη ην θφζηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο έξεπλαο. Δάλ ε εμεξεχλεζε δελ νδεγήζεη 

ζε αλαθάιπςε ελφο εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκνπ θνηηάζκαηνο, ηα έμνδα ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε ιεηηνπξγία δελ ζα επηζηξαθνχλ. 

Αιιά αλ αλαθαιπθζεί έλα εθκεηαιιεχζηκν θνίηαζκα, ην θφζηνο ηνπ εξγνιάβνπ ζα 

κεηαθεξζεί απφ ην ζηάδην ηεο εμεξεχλεζεο ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαη νη δαπάλεο 

απηέο ζα αλαθηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απφζβεζεο. Μεηά ηελ αλαθάιπςε 

ελφο εκπνξηθνχ θνηηάζκαηνο θαη ηεο αμηνιφγεζεο, ην έξγν ζα πεξάζεη ζε έλα λέν 

ζηάδην. ε απηή ηε θάζε, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί έλα αλαπηπμηαθφ έξγν, ηδξχεηαη κηα 

άιιε εηαηξεία ε νπνία είλαη ζπλήζσο γλσζηή σο "εηαηξία αλάπηπμεο". 

Όπσο θαη ην πξνεγνχκελν ζηάδην, ν αληηζπκβαιιφκελνο αλαιακβάλεη φιεο ηηο 

δαπάλεο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο αλάπηπμεο ελψ έρεη ηελ εμνπζία λα θαζνδεγεί ηηο 

εξγαζίεο. Γηα άιιε κηα θνξά, ε NIOC είλαη ηερληθφο ζπλεξγάηεο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ 
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αλάδνρν ρσξίο λα κνηξάδεηαη ην θφζηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο αλαπηπμηαθήο 

ιεηηνπξγίαο. Όια ηα άκεζα θαη έκκεζα έμνδα απηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν ή ηελ NIOC ζα απνζβεζζεί απφ ηελ θαηαλνκή 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ πξντφλησλ ζηελ εηαηξεία. 

Ζ επφκελε θάζε είλαη ε θάζε νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη είλαη πην πνηθίιε 

απφ ηελ εμεξεχλεζε θαη ηεο θάζε αλάπηπμεο. Ωο εθ ηνχηνπ, είηε (i) ε ιεηηνπξγία 

παξαγσγήο κπνξεί λα πινπνηεζεί απφ ηελ NIOC ή ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο 

κε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, είηε (ii) ε εηαηξεία 

αλάπηπμεο επίζεο ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ παξαγσγή, ή (iii) γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θνηηάζκαηνο, ζα δεκηνπξγεζεί κηα επηρείξεζε παξαγσγήο απφ ηελ 

εηαηξεία εμεξεχλεζεο θαη αλάπηπμεο, ε νπνία ηδξχζεθε ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, ε 

νπνία ζα παξάζρεη νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηε εηαηξείαο παξαγσγήο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, κε βάζε ηηο νκάδεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ζεκηλαξίσλ, ε εηαηξεία παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ζα εθαξκφζεη ην IOR / EOR1 θαη 

ζα ππνβάιεη έθζεζε ζηελ εηαηξεία αλάπηπμεο. Σέινο, ζην ηέινο κηαο πεξηφδνπ 

πιεξσκήο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ θάζε θνηηάζκαηνο θπκαίλεηαη απφ 15 

έσο 20 ρξφληα, ε ζχκβαζε πεηξειαίνπ ηεξκαηίδεηαη. Σα πάλει ηνπ ζεκηλαξίνπ δελ 

πξνζδηφξηζαλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ηεο εηαηξείαο εμεξεχλεζεο θαη αλάπηπμεο σζηφζν, 

ε επηρείξεζε παξαγσγήο ζα ιάβεη ηε κνξθή "Κνηλή Δηαηξεία Λεηηνπξγίαο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα" (non-profit Joint Operating Company). 

 

2.1.2.3 Συμβόλαιο Δημιουργύασ, Λειτουργύασ και Μεταφορϊσ (BOT). 

χκθσλα κε ηε FIPPA, έλα άιιν ζπκβαηηθφ πιαίζην γηα ηηο επελδχζεηο είλαη ην 

"Build, Λεηηνπξγία, Μεηαθνξά (BOT) ". Απηφο ν ηξφπνο επέλδπζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά γηα ηελ νηθνδφκεζε ππνδνκψλ φπσο ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο, 

ηειεπηθνηλσλίεο, αεξνδξφκηα θαη απηνθηλεηνδξφκνπο. Παξ 'φια απηά, κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε έξγα αλαςπρήο, φπσο ε θαηαζθεπή νρεκάησλ κε ηειεθεξίθ. ηηο 

πκβάζεηο BOT, κηα θπβεξλεηηθή νξγάλσζε παξαρσξεί ηελ παξαρψξεζε ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζε έλαλ αλάδνρν ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαη ζε αληάιιαγκα ν ηδηψηεο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, ηελ θαηαζθεπή, ηε δνθηκή θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

έξγνπ. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλαθηά 

ην θφζηνπο θαη ηελ ππεξαμία ηεο επέλδπζεο κε ηελ πψιεζε ησλ απνδφζεσλ ηνπ έξγνπ. 

ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο, ε θπξηφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο κεηαβηβάδεηαη ζηνλ 

θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ ρσξίο ρξέσζε. 

Ζ ζχκβαζε BOT είλαη έλα είδνο ζχκπξαμεο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα ζην νπνίν 

ε θπβέξλεζε ή έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο απνθαζίδεη λα δεκηνπξγήζεη έλα έξγν 

ππνδνκήο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη είλαη 

πνιχ ηαρχηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε φηαλ νη θπβεξλήζεηο δεκηνπξγνχλ ηηο αλαγθαίεο 

ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο, ζπλεξγαδφκελνη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ επηινγή 

θαηάιιειεο εηαηξείαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ν νπνίνο ζπλήζσο είλαη θνηλνπξαμία) 

                                                           
1
 IOR (Improved Oil Recovery) και EOR (Enhanced Oil Recovery) ςθμαίνει τθν εφαρμογι διαφορετικϊν τεχνικϊν για 

τθν αφξθςθ τθσ ποςότθτασ αργοφ πετρελαίου που μπορεί να εξαχκεί από πετρελαϊκό κοίταςμα. 
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γίλεηαη κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νπνία ν νξγαληζκφο ηνπ 

θξάηνπο ή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππνγξάθεη ζχκβαζε BOT κε ηελ επηιεγκέλε εηαηξεία. 

 

2.1.2.4 Επενδύςεισ ςτα καταςκευαςτικϊ ϋργα του Ιρϊν. 

 

Με ηηκέο ηδηνθηεζίαο πνπ ππεξβαίλνπλ εθείλεο ησλ ρσξψλ κε παξφκνην κέγεζνο, 

ην Ηξάλ γλσξίδεη κηα έθξεμε ζηελ αγνξά αθηλήησλ. Δλζαξξπκέλνη απφ ηεο λεαληθέο 

δεκνγξαθηθέο ηάζεηο ηεο ρψξαο, νη επελδπηέο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζέηνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία, ε νπνία έρεη αληέμεη ηε δνθηκαζία ηνπ ρξφλνπ 

σο αζθαιέο, ζηαζεξφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σαπηφρξνλα, νη εξγνιάβνη θαη νη ζχκβνπινη 

έρνπλ εληνπίζεη επθαηξίεο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα φζνλ αθνξά ηελ δήηεζε ηφζν ησλ 

ηνπξηζηψλ φζν θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο πνπ αλαδεηνχλ ζχγρξνλα θαη βνιηθά λέα 

ζπίηηα. Οη επελδπηέο είλαη ηεο πξφζπκνη λα επελδχζνπλ ζε απηά ηα έξγα, πνπ ζα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηελ απμαλφκελε δήηεζε θαη ζα εγγπεζνχλ ηεο απνδφζεηο γηα ηα επφκελα 

ρξφληα. Παξάιιεια αλάπηπμε θαηαγξάθεηαη ηεο θαη ηεο ππνδνκέο ηεο ρψξαο. Ζ 

θπβέξλεζε θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο ηνπ Ηξάλ πξνζπαζνχλ λα νηθνδνκήζνπλ ή λα 

αλαθαηλίζνπλ ηεο ππνδνκέο ζε φιε ηε ρψξα, πξάγκα ην νπνίν πξνζθέξεη ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο γηα ηεο επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα λα επελδχζνπλ ζε απηά ηα έξγα 

δεκηνπξγψληαο εηαηξηθέο ζρέζεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα (BOT, BOOT, Joint Venture 

θ.ιπ.). Σα ελ ιφγσ έξγα πξνζθέξνπλ επλντθφ επηηφθην γηα ην θεθαιαίνπ ησλ επελδπηψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ηνπ Ηξάλ έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά, 

έλεθα ηεο αχμεζεο ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ επελδχζεσλ, ψζηε πιένλ λα είλαη ν 

κεγαιχηεξνο ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 

 

2.1.2.4.1 Συμβάςεισ καταςκευήσ. 

 

Οη κνξθέο ζπκβάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία θαηαζθεπψλ ηνπ 

Ηξάλ εμαξηψληαη απφ ηε ζέζε ησλ εξγνδνηψλ (ηδηνθηεηψλ). Δάλ ν εξγνδφηεο είλαη 

ηδηψηεο ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ηνκέα, θάζε είδνπο ζχκβαζε κπνξεί λα επηιεγεί θαη 

λα εθαξκνζηεί κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ελφο εξγνιάβνπ. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 

κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζρεδφλ νπνηνδήπνηε ηχπν κεραληζκνχ παξάδνζεο 

έξγσλ, φπσο ρεδηαζκφο-Πξνζθνξά-Καηαζθεπή, ρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή, EPC, 

θιεηδί ζην ρέξη θιπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ν εξγνδφηεο είλαη ε θπβέξλεζε ή 

δεκφζηνο νξγαληζκφο, ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο ρψξνο γηα δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ επηινγή ελφο ηχπνπ ζχκβαζεο. Οη θπβεξλεηηθέο θαη νη ινηπέο νξγαλψζεηο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζην Ηξάλ είλαη ππνρξεσκέλεο λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνθαζνξηζκέλεο 

κνξθέο ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ θπβέξλεζε. 

 

2.1.2.4.2 Επιλογή Αντιςυμβαλλομένου. 

 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηνπ Ηξάλ, νη εξγνδφηεο είλαη ζε ζέζε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ 

άκεζα κε ηνπο εξγνιάβνπο φηη κπνξνχλ θαη λα βξνπλ έλαλ θαηάιιειν αλάδνρν ν νπνίνο 
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δηαζέηεη ηερληθέο γλψζεηο θαη επαξθήο πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. Ωζηφζν, 

νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί  ππνρξενχληαη λα πξνρσξνχλ ζε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ γηα 

λα επηιέμνπλ έλαλ αλάδνρν γηα ηελ πινπνίεζε δεκφζησλ έξγσλ. Ο λφκνο γηα δηεμαγσγή 

δηαγσληζκψλ ζην Ηξάλ, ν νπνίνο εγθξίζεθε ην 2005, πξνβιέπεη ζην πξψην ηνπ άξζξν 

φηη: 

"Καη νη ηξεηο εμνπζίεο ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ ζα ζπκκνξθσζνχλ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ νξγάλσζε κηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δηδηθφηεξα ν λφκνο απηφο αθνξά: ππνπξγεία, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα θαη 

εηαηξείεο, ηλζηηηνχηα θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζπλδεδεκέλα κε ηελ θπβέξλεζε, 

δεκφζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη Σξάπεδεο, δεκφζηεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ... " 

Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην θξάηνο θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί ηνπ Ηξάλ δελ 

είλαη αλνηρηή, αιιά ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία πξνεπηινγήο θαηά ηελ νπνία νη ππνςήθηνη 

εθφζνλ θξηζνχλ έγθπξνη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε ιίζηα πξνεπηινγήο (short-listed) θαη ζα 

πξνζθιεζνχλ γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ην πξνθεξπρζέλ έξγν. Με βάζε ην 

άξζξν 12 ηνπ λφκνπ γηα δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ: 

"Καηά ηελ πξνεπηινγή ησλ ππνςεθίσλ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: (i) 

Δγγχεζε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, (ii) Δκπεηξία θαη γλψζε ζηνλ 

ζρεηηθφ ηνκέα. (iii) αμηφπηζην επηρεηξεκαηηθφ κεηξψν, (iv) άδεηα εξγαζίαο ή πηζηνπνηεηηθά 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, εάλ είλαη αλαγθαίν, v) ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα θαη 

πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ γηα ηελ πινπνίεζε, εάλ είλαη απαξαίηεην." 

 

2.1.2.4.3 Μέθοδοι τιμολόγηςησ. 

 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη ειεχζεξα λα εθαξκφζνπλ 

νηαδήπνηε κέζνδν ηηκνιφγεζεο επηζπκνχλ. Αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ελφο 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη άιινπο παξάγνληεο, ηα κέξε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κία απφ ηηο 

κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο, φπσο ην θαη 'απνθνπή πνζφ, επαλαθνζηνιφγεζε, 

ρξνλνρξέσζε, εθηίκεζε ρξέσζεο θ.ιπ. Ωζηφζν ζε πεξηπηψζεο αλάζεζεο θξαηηθνχ 

έξγνπ θαη ζηνλ ελ γέλεη δεκφζην ηνκέα, ν εξγνδφηεο θαζνξίδεη ηε κέζνδνο ηηκνιφγεζεο, 

ε νπνία είλαη ζπρλά γλσζηή σο ζχκβαζε "ηηκήο κνλάδαο". Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζχκβαζε 

βαζίδεηαη ζε εθηηκψκελεο πνζφηεηεο ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ ζην ζρέδην θαη ζηελ αμία ηνπο αλά κνλάδα.  Ζ ηειηθή ηηκή ηνπ έξγνπ εμαξηάηαη απφ 

ηηο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

2.1.2.4.4 Επύλυςη διαφορών. 

 

Παξφκνηα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία πνιιψλ άιισλ ρσξψλ, νη 

πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο ζην Ηξάλ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο "ελαιιαθηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ" (ADR) γηα ηελ επίιπζε ζρεηηθψλ δηαθσληψλ. Γηαπξαγκάηεπζε θαη 

δηακεζνιάβεζε εθαξκφδνληαη ζπλήζσο γηα ηελ επίιπζε ηέηνησλ δηαθνξψλ παξφηη ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ λα θαηαθχγνπλ ζε δηαηηεζία ή δηθαζηηθή 

δηεπζέηεζε εάλ ε δηαθνξά ηνπο παξακείλεη άιπηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ν 

εξγνδφηεο είλαη ην δεκφζην ή εμαξηψκελνο απφ ην δεκφζην νξγαληζκφο, ηφηε έλαο 
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κεραληζκφο επίιπζεο δηαθνξψλ έρεη ήδε ελζσκαησζεί ζηελ ζχκβαζε θαηαζθεπήο ν 

νπνίνο δελ είλαη αλνηθηφο ζε ειεχζεξε δηαπξαγκάηεπζε. Αλ θαη παξφκνηεο ζπκβάζεηο 

θαηαζθεπήο ελζσκαηψλνπλ κεζφδνπο ADR ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο φξνπο ηνπο, 

ππάξρνπλ αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο κεηαμχ εθαξκνγήο ADR ζχκθσλα κε ηέηνηεο 

ζπκβάζεηο θαη γλσζηέο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη επί εθαξκνγήο επίιπζεο 

δηαθσληψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη ζθφπηκν λα δεηήζεηε λνκηθή ζπκβνπιή πξηλ ππνγξάςεηε 

ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο. 

 

2.1.3 Επενδύςεισ ςε ξϋνα χαρτοφυλϊκια (FPI-Foreign Portfolio Investment). 

2.1.3.1 Χρηματιςτόριο του Ιρϊν. 

Σν ρξεκαηηζηήξην ηεο Σερεξάλεο (TSE) ηδξχζεθε ην 1968 θαη είλαη ε βαζηθή 

αγνξά αμηψλ ζην Ηξάλ. Σν 2005, ν λένο λφκνο πεξί θεθαιαηαγνξάο ηνπ Ηξάλ εγθξίζεθε 

απφ ην θνηλνβνχιην θαη ην 2006, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν, ην TSE έιαβε ηελ 

δπλαηφηεηα λα γίλεη Αλψλπκε Δηαηξεία θαη ζπζηάζεθε σο θνηλή κεηνρηθή εηαηξεία κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 6.000 κεηφρνπο. Σν TSE απνιακβάλεη ηε θήκε φηη έρεη ζπκβάιεη 

ζηε δεκηνπξγία κηαο εχξπζκεο αγνξάο θαη κηα νηθνλνκηθά απνδνηηθήο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο. Σν πιήξσο 

κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν μεθίλεζε ην 1994, ζπλέβαιε ζηελ 

ηφλσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηε δπλακηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο. Σν 2007, ε TSE αλαβάζκεζε ην ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ ηεο κε 

ηζρπξφηεξν ινγηζκηθφ (ηεο Atos Euronext) γηα λα θαιχςεη ηνλ πςειφ φγθν ζπλαιιαγψλ. 

Ζ TSE έιαβε ην πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ηνπ ISO9001 ην 2009 θαη 

ζρεδηάδεη επίζεο λα απνθηήζεη ηελ πηζηνπνίεζε ISO27001 γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο IT. 

Σν TSE έρεη εθαξκφζεη πνιιά κεηαξξπζκηζηηθά κέηξα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξνθεηκέλνπ λα επζπγξακκηζηεί κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη λα αληαπνθξίλεηαη 

θαιχηεξα ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ επελδπηψλ. Σν TSE πξφθεηηαη λα 

ζπλερίζεη λα ζεκεηψλεη πξφνδν πξνο ηελ απειεπζέξσζε θαη ηε δηεζλνπνίεζε. Σν TSE 

κε ηα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ θαη ηνπο κεραληζκνχο 

εηζαγσγήο λέσλ κεηνρψλ, έρεη θαηαζηεί σο κία απφ ηηο πην δξαζηήξηεο αληαιιαγέο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. ηα ηέιε Μαξηίνπ 2015, ε ζπλνιηθή ρξεκαηηζηεξηαθή αμία 

ησλ 314 εηαηξεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην TSE μεπέξαζε ηα 172 δηο δνι. ΖΠΑ. Ο 

ιφγνο ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηηζηεξηαθήο θεθαιαηνπνίεζεο πξνο ην ΑΔΠ ήηαλ πεξίπνπ 

60% ην 2015. Σν 2016 ε ζπλνιηθή αμία δηαπξαγκάηεπζεο ήηαλ 180 δηο δνι. ΖΠΑ, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ξπζκφ αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο αγνξάο 132,5%. Ο δείθηεο 

ηηκψλ αγνξάο/θέξδνπο (P/E) ηνπ TSE ήηαλ 5.4.  

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε βαζηθή αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ TSE θαη λα επηηεπρζεί 

ηαρχηεξε πξφνδνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο θαη ηεο 

δηεζλνπνίεζεο, νη αξρέο έρνπλ επίζεο πξνσζήζεη ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ, λέσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή 

πνιιψλ κέηξα κεηαξξχζκηζεο, φπσο ε εηζαγσγή ησλ Futures Single Stock (SSF), νη 

ραιαξνί πεξηνξηζκνί ζηηο μέλεο επελδχζεηο, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 
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εγγξαθψλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή δηαθφξσλ εκπνξηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη κεραληζκψλ ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηα δηεζλή πξφηππα. 

2.1.3.2 Ξέλεο επελδχζεηο ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Σερεξάλεο. 

Όπσο ζπκβαίλεη κε πνιιέο αλαδπφκελεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, ην TSE έρεη 

ζέζεη ηζηνξηθά αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο ζηηο μέλεο επέλδπζε. Με ηελ αλάπηπμε ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ηνπ Ηξάλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, νη αξρέο ησλ 

ρξεκαηηζηεξίσλ έρνπλ ζηαδηαθά ραιαξψζεη απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηνπο μέλνπο 

επελδπηέο. 

Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, ε δηαδηθαζία γηα επελδχζεηο μέλσλ επελδπηψλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην έρεη αιιάμεη πφ ην ζχζηεκα «άδεηαο» ζην «ζχζηεκα επαλαπαηξηζκνχ». 

ηηο 18 Απξηιίνπ 2010, θαηφπηλ ζχζηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

θαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ γηα ηελ αγνξά θηλεηψλ αμηψλ 

πνπ επηθπξψζεθε ην 2005, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ελέθξηλε "ηνπο θαλνληζκνχο πνπ 

δηέπνπλ ηηο μέλεο επελδχζεηο ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο θαη ηηο 

εμσρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο". Απηφ έρεη σο εθ ηνχηνπ απινπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα μέλνπο επελδχζεηο ζην TSE. 

χκθσλα κε ην άξζξν 7 απηψλ ησλ "θαλνληζκψλ", νη πεξηνξηζκνί πνπ 

επηβάιινληαη ζηελ θαηνρή ησλ κεηνρψλ απφ κε ζηξαηεγηθνχο μέλνπο επελδπηέο ζε θάζε 

ζπλαιιαγή ή ζε αγνξέο ηχπνπ over the counter (OTC ή εμσρξεκαηηζηεξηαθέο 

ζπλαιιαγέο) ξπζκίδνληαη εμήο: ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζην ζχλνιν ησλ 

μέλσλ επελδπηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηo ρξεκαηηζηήξην ή ζηελ αγνξά OTC ή ζηελ αγνξά 

εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ή ην 20% ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ νπνηαζδήπνηε 

εηαηξείαο πνπ είλαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην ή ζηελ αγνξά εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη θάζε μέλνο επελδπηήο ζε 

νπνηαδήπνηε εηαηξεία πνπ είλαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην ή ζηελ αγνξά 

εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο Μεηνρέο ηνλ 

αξηζκφ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα αιινδαπά ζα πξέπεη λα 

ππνβάινπλ ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα πξνο ηνλ Οξγαληζκφ 

Αληαιιαγήο Κεθαιαίσλ καδί κε κηα αίηεζε κε βάζε ηα έληππα πνπ νξίδεη ν Οξγαληζκφο 

γηα λα ιάβνπλ άδεηα γηα δηαπξαγκάηεπζε ηίηισλ ζε θάζε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ή 

εμσρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο. 

 

2.1.3.3 Αγορϊ και πώληςη μετοχών. 

Καηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ απνζεκάησλ ζην TSE ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ηα αθφινπζα κέηξα: 

1. Δπηιέμηε έλαλ ρξεκαηηζηή.  

Καηά ηελ επηινγή ελφο κεζίηε, ζα πξέπεη λα ειέγμεηε αλ απηφο ν κεζίηεο 

(πξφζσπν ή εηαηξεία) έρεη έγθπξε ζέζε ζην TSE. Πιήξεο θαηάινγνο ησλ κεζηηψλ πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο ζην TSE κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε δηάθνξεο 

δεκνζηεχζεηο ηνπ TSE. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εκπηζηεχεζηε ηνλ κεζίηε ζαο θαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. Οη ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο 
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πεξηιακβάλνπλ εθζέζεηο αγνξάο, ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ κεηνρψλ θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ αγνξψλ θαη ησλ πσιήζεσλ, ηηο εκπνξηθέο εθηειέζεηο, έγθαηξε 

παξάδνζε ζεκαληηθψλ εγγξάθσλ - φπσο νη βεβαηψζεηο επηβεβαίσζεο - θαη άιιεο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδέρεηαη λα απαηηνχλ νη πειάηεο ηνπο. 

2. Άλνηγκα ινγαξηαζκφ κεζηηείαο.  

Μφιηο ν επελδπηήο επηιέμεη ηελ κεζηηηθή εηαηξεία ηνπ, πξέπεη λα αλνίμεη ν 

ινγαξηαζκφο. Απηφο ν ινγαξηαζκφο επηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα πξαγκαηνπνηεί 

ζπλαιιαγέο κεηνρψλ (αγνξά θαη πψιεζε κεηνρψλ) νπνηαδήπνηε ζηηγκή - παξφκνηα κε 

έλαλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο, κεηαθνξάο θαη 

αλάιεςεο ρξεκάησλ. Σν άλνηγκα ελφο ινγαξηαζκνχ κεζηηείαο είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα πάξεη φρη πεξηζζφηεξν απφ ην άλνηγκα ελφο ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ. Πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κηα θάξηα, ε νπνία πεξηέρεη: ην φλνκα, ηε 

δηεχζπλζε (επαγγεικαηηθή θαη ηδησηηθή), αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη ην ζεκαληηθφηεξν, 

ππφδεηγκα ππνγξαθήο ηνπ πειάηε. πρλά, απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ επαγγεικαηηθέο 

θαη ηξαπεδηθέο ζπζηάζεηο. Μφιηο αλνίμεη έλαο ινγαξηαζκφο, ν πειάηεο κπνξεί λα 

αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ακέζσο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ηνπ 

επελδπηή θαη ηνπ επηιεγκέλνπ κεζίηε. Οη νδεγίεο ζπλαιιαγήο κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηνλ ζηφρν ηνπ επελδπηή - εάλ πξφθεηηαη γηα βξαρππξφζεζκε ή 

καθξνπξφζεζκε, ειάρηζηε ή κέγηζηε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ (φξην δηαπξαγκάηεπζεο) 

θ.ιπ. Όιεο νη ζπλαιιαγέο αληηκεησπίδνληαη εκπηζηεπηηθά θαη ν κεζίηεο δελ ζα 

απνθαιχςεη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ αγνξψλ ή πσιήζεσλ πνπ 

γίλνληαη γηα ηνλ πειάηε ηνπ. 

3. Παξαγγειία ζηνλ κεζίηε.  

Μεηά ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ, ζα αλαηεζεί έλαο αληηθξηζηήο 

παξαγγειηνδφρνο ζηνλ επελδπηή. Απηφο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο πσιεηήο λα αγνξάδεη 

θαη λα πσιεί ηίηινπο ζηε TSE. Ο εμνπζηνδνηεκέλνο έκπνξνο ζα είλαη ην πξφζσπν 

επηθνηλσλίαο ηνπ επελδπηή γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο. Απηφο ζα ιάβεη ηελ παξαγγειία, 

θαηά πάζα πηζαλφηεηα κέζσ ηειεθψλνπ (εθηφο αλ αιιηψο έρεη ζπκθσλεζεί), θαη ζα 

εθηειέζεη ηελ εληνιή κέζσ ηνπ ηεξκαηηθνχ ζπλαιιαγψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην 

θχξην ζχζηεκα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. Έηζη, φηαλ δεηείηαη κηα παξαγγειία αγνξάο ή 

πψιεζεο κεηνρήο, πξέπεη λα θιεζεί ν αληηθξηζηήο-κεζίηεο θαη λα δνζνχλ νη αθξηβείο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπλαιιαγήο. Ο αληηθξηζηήο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο 

αθφινπζεο ιεπηνκέξεηεο: α) αλ πξφθεηηαη γηα αγνξά ή πψιεζε, β) πνηά κεηνρή ζα 

αγνξαζηεί ή πσιεζεί, γ) ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ζα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη θαη δ) 

θαηά πξνηίκεζε επίζεο ηελ ηηκή πξνζθνξάο (θαηά ηελ αγνξά) ή ηε δεηνχκελε ηηκή (θαηά 

ηελ πψιεζε). 

4. Καζνξίζηε ηε ζπλαιιαγή ζαο.  

Οη ζπλαιιαγέο αγνξάο θαη πψιεζεο δηαθαλνλίδνληαη κε ζεηξά εγγξαθήο ζην 

βηβιίν εληνιψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ηεξείηαη θεληξηθά ζην TSE. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

θπξηφηεηα κεηνρψλ θαη ηα κεηξεηά κεηαθέξνληαη ειεθηξνληθά ζην κεζηηηθφ γξαθείν 

ινγαξηαζκφ, ρσξίο ηα πηζηνπνηεηηθά κεηνρψλ θαη ηα κεηξεηά λα παξαδίδνληαη θπζηθά. 

(Αληη απηνπ, ηα πηζηνπνηεηηθά κεηνρψλ απιψο δηαθξαηνχληαη θαη θπιάζζνληαη ζε 

αζθαιέο κέξνο – Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ Ηξάλ/Depositor of Iran, Inc.) Ο 

ινγαξηαζκφο πηζηψλεηαη θαηά ηελ αγνξά κεηνρψλ θαη ρξεψλεηαη ζηελ πεξίπησζε 
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πψιεζεο κεηνρψλ. Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα εηζαγσγήο αηηεκάησλ ζπλαιιαγψλ (άπιν 

βηβιίν) είλαη ζαθψο έλα πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ ραξηφδεηνπ βηβιίνπ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν έρεη κεησζεί δξαζηηθά ην ραξηί, θαη δηεπθνιπλζεί ε εγθπξφηεηα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαζψο εμαιείθζεθε ε πηζαλφηεηα απψιεηαο ή πιαζηνγξάθεζεο 

κεηνρψλ. 

Δπί ηνπ παξφληνο, ε TSE ξπζκίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ζε ρξφλν T + 3, δειαδή 

ηέζζεξηο εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Δπνκέλσο, νη πιεξσκέο ή / θαη 

νη ηίηινη πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηνλ κεζίηε ηελ εκέξα δηαπξαγκάηεπζεο. Πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα επαιεζεχεηε ε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία δηαθαλνληζκνχ κε ηνλ κεζίηε γηα 

κειινληηθέο ζπλαιιαγέο. 

 

2.1.3.4 Διεθνεύσ ςυνεργαςύεσ. 

Σν TSE είλαη πιήξεο κέινο ηεο WFE (κεηαμχ 1992 θαη 2010) θαη επίζεο είλαη 

κέινο θαη εθ ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο Δπξσ-Αζηαηηθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ 

(FEAS) (απφ ην 1995) θαη επίζεο κέινο ηνπ Γηεζλνχο Γηθηχνπ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(ICGN). Σν TSE είλαη επίζεο ελεξγφ κέινο ηνπ OIC Φφξνπκ ρξεκαηηζηεξίνπ ησλ κειψλ 

ηνπ. 

 

2.1.4 Απαιτούμενα ϋγγραφα για την ϋκδοςη Ξϋνων Επενδύςεων. 

 

Έθδνζε Άδεηαο: 

Σα αθφινπζα έγγξαθα απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα Άδεηα Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ: 

1. Έληππν αίηεζεο. 

2. Άδεηα εγθαηάζηαζεο / Πξνζχκθσλν / Πξνθαηαξθηηθή ζπκθσλία ηνπ αξκφδηνπ 

Ηξαληθνχ Οξγαληζκνχ. 

3. Δπίζεκε επηζηνιή ηνπ μέλνπ επελδπηή πνπ ζα ππνβιεζεί ζηνλ Οξγαληζκφ 

Δπελδχζεσλ, ηνπ Ηξάλ (OIETAl-Organization for Investment, Economic and Technical 

Assistance of Iran). 

4. Σα ζηνηρεία ηνπ αιινδαπνχ επελδπηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ζχληνκνπ 

ηζηνξηθνχ ηεο εηαηξείαο, ην έηνο ίδξπζεο  θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν μέλνο επελδπηήο είλαη 

θπζηθφ πξφζσπν θσηνηππία ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ θαη βηνγξαθηθφ. 

5. Καηάινγνο κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ 

ζηε ρψξα σο κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ μέλνπ επελδπηή (εάλ ππάξρεη). 

6. ε πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ αιινδαπνχ επελδπηή είλαη ππφ ηε κνξθή 

ηερλνγλσζίαο, έλα ζρέδην ηεο ζχκβαζεο πνπ πεξηγξάθεη ηνπο φξνπο ηεο κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο. 

7. Οπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα βξεζεί έλαο θαηάιιεινο 

θαη "απνδεθηφο" ηνπηθφο εηαίξνο. Δάλ ην ζρεδηαδφκελν ζρέδην μέλσλ επελδχζεσλ 

ζπκκνξθψλεηαη κε ην ζρέδην πνπ έρεη ήδε εγθξηζεί, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ηνπ Ηξάλ κπνξεί λα εηζάγεη, ην δπλεηηθά ελδηαθεξφκελν Μέξνο απηνχ ηνπ 

ζρεδίνπ. Μηα ππνπξγηθή "θαηαξρήλ ζπκθσλία" πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη πάιη απφ 
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θνηλνχ κε ηνπο αιινδαπνχο θαη ηνπο ηξαλνχο δπλεηηθνχο επελδπηέο. Λεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ην ζρέδην πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

ζχκθσλα κε έλα ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην καδί κε κηα κειέηε ζθνπηκφηεηαο. Μφιηο 

εθδνζεί θαη 'αξρήλ ε ζπκθσλία, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξέπεη λα πξνβνχλ ζηα 

πξνθαηαξθηηθά βήκαηα καδί κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο ε εηζαγσγή ησλ 

κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο. 

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ μέλν επελδπηή ζην 

OIETAI ψζηε απηφ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ εγθξηζέληνο 

ζρεδίνπ. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζείηαη δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο ηεο αίηεζεο απφ ην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην γηα ηελ Πξνζέιθπζε θαη ηελ Πξνζηαζία ησλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. 

Σν Σκήκα Δμσηεξηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ 

πξνθαηαξθηηθφ ζπληνληζκφ κε ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία ππνβάιιεη ζην Δπνπηηθφ 

πκβνχιην ζπλνπηηθή έθζεζε ψζηε απηφ λα εθδψζεη ηελ απφθαζε. Δάλ ην έξγν 

ζεσξείηαη φηη είλαη πξνο ην γεληθφ ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην 

δηαβηβάδεη ηελ απφθαζε πνπ πξνθξίλεη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα 

έγθξηζε θαη εθδίδεη ην δηάηαγκα επέλδπζεο. Σν δηάηαγκα, κφιηο εθδνζεί, είλαη θαη ε 

επίζεκε άδεηα γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ επελδπηή θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ αλαγθαίνπ 

θεθαιαίνπ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφκν.  

 

3. Ειδικϋσ Ζώνεσ Οικονομικού και Ελεύθερου Εμπορύου του Ιρϊν. 
 

Ζ θηινζνθία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ειεχζεξσλ δσλψλ θαη ησλ εηδηθψλ 

νηθνλνκηθψλ δσλψλ απνβιέπεη, ζηηο νξγαλψλεηαη ζηηο νηθείνπο λφκνπο, γηα λα 

πξνζθέξεη επεκεξία, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ, ηελ ελεξγφ 

παξνπζία ζηηο ηνπηθέο θαη δηεζλείο αγνξέο, ηελ παξαγσγή βηνκεραληθψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ 

ηελ εξγαζία. Απηέο νη δψλεο έρνπλ δηεπθνιχλεη ζηηο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη έρνπλ επλνήζεη ζηηο επελδχζεηο επσθεινχκελεο απφ ηε κεγάιε 

κείσζε αλαθνξηθά κε γξαθεηνθξαηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο: ηεισλεία, ηξαπεδηθέο θαη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο, λφκνπο πεξί αζθάιηζεο θαη εξγαζίαο, ηελ είζνδν 

αιινδαπψλ θ.ιπ. Οη ειεχζεξεο δψλεο, ζε ζχγθξηζε κε ζηηο Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο Εψλεο, 

έρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, ην ζεκαληηθφηεξν εθ ησλ νπνίσλ είλαη φηη ζηηο 

αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο, ην Αλψηαην πκβνχιην ησλ Διεχζεξσλ Δκπνξηθψλ 

Βηνκεραληθψλ Εσλψλ, ελεξγεί σο δηαρεηξηζηήο ησλ δσλψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ππήξμε ν θχξηνο ζθνπφο 

δεκηνπξγίαο ησλ δσλψλ, θαηά ζπλέπεηα φια ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα, επίζεκα θαη 

άηππα, έρνπλ ηελ πξφζεζε λα ππεξεηήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ζηηο βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ Ηζιακηθή Γεκνθξαηία ηνπ Ηξάλ άξρηζε λα εθαξκφδεη ην πξψην πεληαεηέο 

νηθνλνκηθφ ζρέδην κε ζηφρν ηελ αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ην 1989, 

κεηά ην ηέινο ησλ νθηψ εηψλ εκπφιεκεο εκπινθήο κε ην Ηξάθ. Ο θχξηνο ζηφρνο απηνχ 

ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ λα κεηακνξθψζεη ηελ θεληξηθά δηαρεηξηδφκελε νηθνλνκία ησλ εηψλ ηνπ 
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πνιέκνπ ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηηο δπλάκεηο ζηηο αγνξάο θαη 

δεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Λφγσ ηνπ ππάξρνληνο 

πεξηνξηζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ζηηο νηθνλνκίαο ζηηο αγνξάο θαη ζηηο 

αλεζπρίαο γηα ζηηο παξελέξγεηεο ζηηο παξφκνηνπ απφηνκνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ 

θνηλσληθή ηζνξξνπία θαη επεκεξία ζηηο θνηλσλίαο, απνθαζίζηεθε λα εθρσξεζνχλ 

νξηζκέλεο πεξηνρέο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ειεχζεξεο ή εηδηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο 

φπνπ ζα εθαξκνζηεί πιήξσο ε αξρή ζηηο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο ζηηο αγνξάο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, αξθεηά θίλεηξα ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηεζνχλ έηζη ψζηε λα πξνζειθπζηνχλ 

μέλεο επελδχζεηο. 

χκθσλα κε ηνλ λνκηθά απνδεθηφ νξηζκφ, νη δψλεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη νη 

εηδηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο είλαη εθείλεο νη πεξηνρέο ηνπ Ηξαληθνχ εδάθνπο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ζηηο εηδηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαη εμαηξνχληαη απφ 

ζηηο λφκνπο ζηηο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ. Απηέο νη δψλεο εμαηξνχληαη απφ ηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη απνιακβάλνπλ ηελ πιήξε ειεπζεξία ησλ 

εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ αγαζψλ θαη εκπνξεπκάησλ. Μνλαδηθέο γεσγξαθηθέο 

ηνπνζεζίεο, επαξθψο αλεπηπγκέλε ππνδνκή θαη θίλεηξα γηα μέλεο επελδχζεηο παξείραλ 

άθζνλεο επθαηξίεο γηα ηξαληθέο θαη μέλεο επελδχζεηο ζε απηέο ζηηο δψλεο. Σν Ηξαληθφ 

θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηνλ λφκν γηα ζηηο ειεχζεξεο δψλεο ην επηέκβξην ηνπ 1993. 

χκθσλα κε απηή ηελ λνκνζεηηθή πξάμε, ην λεζί Kish, ην λεζί Qeshm θαη ην ιηκάλη ηνπ 

Chabahar θεξχρζεθαλ σο Διεχζεξεο Εψλεο ηνπ Ηξάλ. Σν ζπκβνχιην ησλ ππνπξγψλ 

πηνζέηεζε αξγφηεξα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ ειεχζεξσλ δσλψλ. Απηφ ζπλίζηαην ζε 

θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζαγσγέο, ζηηο εμαγσγέο, ζηηο επελδχζεηο, ηελ 

αζθάιηζε, ηελ ηξαπεδηθή, ηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε ζηηο δψλεο απηέο. 

 

3.1 Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ Ελεύθερου Εμπορύου. 

3.1.1 Κύνητρα και Πλεονεκτόματα για Επενδύςεισ ςτο Ελεύθερεσ Εμπορικϋσ 

Βιομηχανικϋσ Ζώνεσ (ΕΕΒΖ). 

Σα αθφινπζα θίλεηξα θαη πιενλεθηήκαηα ρνξεγνχληαη γηα επελδχζεηο ζηηο ΔΔΒΕ: 

1. Φνξνινγηθή απαιιαγή γηα 20 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 

γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

2. Ξέλεο επελδχζεηο νπνηνπδήπνηε πνζνχ. 

3. Διεπζεξία εηζφδνπ θαη εμφδνπ θεθαιαίνπ θαη θέξδψλ. 

4. Πξνζηαζία θαη εγγπήζεηο γηα μέλεο επελδχζεηο. 

5. Καηάξγεζε ησλ ζεσξήζεσλ εηζφδνπ θαη επθνιφηεξε έθδνζε αδεηψλ δηακνλήο 

γηα αιινδαπνχο. 

6. Γηεπθφιπλζε ηεο ξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

7. Μεηαθνξά κεξηθψο κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηελ επεηξσηηθή ρψξα ρσξίο 

θαηαβνιή ηεισλεηαθψλ δαζκψλ. 

8. Καηάξγεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο απφ ρψξεο εθηφο ηεο 

πεξηνρήο. 

9. Να απαζρνιεί εθπαηδεπκέλν θαη εηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε φια ηα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα δεμηνηήησλ θαη επαγγέικαηα. 
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10. Αμηνπνίεζε πξψησλ πιψλ, πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ σο πξψηεο χιεο 

θαη θαπζίκσλ γηα φιεο ηηο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

3.1.2 Κατϊλογοσ Βιομηχανικών Ζωνών Ελεύθερου Εμπορύου του Ιρϊν. 

1. Βηνκεραληθή δψλε ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ Qeshm. 

2. Βηνκεραληθή δψλε ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ Chabahar. 

3. Βηνκεραληθή Εψλε Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ Aras. 

4. Βηνκεραληθή δψλε ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ Anzali. 

5. Βηνκεραληθή Εψλε Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ Arvand. 

6. Βηνκεραληθή δψλε ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ Kish. 

7. Βηνκεραληθή Εψλε Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ Maku. 

 

3.1.3 Κανονιςμού για επενδύςεισ ςε βιομηχανικϋσ ζώνεσ ελεύθερου εμπορύου: 

1. Νφκνο γηα ηε δηαρείξηζε βηνκεραληθψλ δσλψλ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. 

2. Νφκνο γηα ηελ ίδξπζε βηνκεραληθψλ δσλψλ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ζην Abadan-

Khorramshahr, Jolfa θαη Bandar Anzali. 

3. Δθηειεζηηθφο λφκνο γηα ηελ έθδνζε ζεσξήζεσλ ζηνπο αιινδαπνχο ζην βηνκεραληθφ 

ηνκέα ειεχζεξσλ Εσλψλ ζπλαιιαγήο. 

4. Καλφλεο εηζφδνπ θαη δηακνλήο αιινδαπψλ. 

5. Νφκνο γηα ηε λνκηζκαηηθή θαη ηξαπεδηθή ιεηηνπξγία ζηηο βηνκεραληθέο δψλεο 

ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. 

6. Δθηειεζηηθή νδεγία γηα ηηο λνκηζκαηηθέο θαη ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο 

βηνκεραληθέο δψλεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. 

7. Καλνληζκνί γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία αζθαιηζηηθψλ ηδξπκάησλ ζηηο βηνκεραληθέο 

δψλεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. 

8. Κξηηήξηα θαηαρψξηζεο εηαηξεηψλ θαη δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο. 

9. Καλνληζκνί γηα ηηο εμαγσγέο, ηηο εηζαγσγέο θαη ηα ηεισλεία ζηηο βηνκεραληθέο δψλεο 

ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. 

10. Καλνληζκνί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο γεο θαη άιισλ εζληθψλ πφξσλ ζην βηνκεραληθφ 

ειεχζεξν εκπφξην Εψλεο. 

11. Μφληκε επηηξεπφκελε εηζαγσγή αγαζψλ παξαγφκελσλ ζηηο ειεχζεξεο Εψλεο ζηελ  

επεηξσηηθή ρψξα (πξνζζήθε ζην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ πεξί ησλ γεληθψλ θαλνληζκψλ 

εμαγσγψλ-εηζαγσγψλ). 

12. Νφκνο πεξί εηδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ εηζαγσγήο αγαζψλ πνπ παξάγνληαη ζην 

βηνκεραληθφ εκπφξην ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ Εψλεο ζηελ επεηξσηηθή ρψξα. 

13. Νφκνο γηα ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο πξψησλ πιψλ θαη εμαξηεκάησλ απφ ηηο ειεχζεξεο 

δψλεο (ζηελ επεηξσηηθή ρψξα). 

14. Καλνληζκφο γηα ηα επηιεθηηθά θαηαζθεπαζκέλα ή αλαθαηαζθεπαζκέλα εκπνξεχκαηα 

πνπ επηηξέπνληαη λα εμάγνληαη ζηελ επεηξσηηθή ρψξα. 

15. Καλνληζκνί γηα ηελ απαζρφιεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

16. Πίλαθαο ζχγθξηζεο φπνπ θαηαγξάθεηαη ην λνκηθφ θαζεζηψο ζηηο βηνκεραληθέο δψλεο 

ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ηνπ Ηξάλ θαη ζηηο Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο Εψλεο. 
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17. Καλνληζκνί ησλ εηζαγσγψλ απηνθηλήησλ ζε ειεχζεξεο δψλεο. 

 

3.2 Ειδικϋσ Οικονομικϋσ Ζώνεσ. 

3.2.1 Κύνητρα και Πλεονεκτόματα για Επενδύςεισ ςε Ειδικϋσ Οικονομικϋσ Ζώνεσ. 

Σα αθφινπζα θίλεηξα θαη πιενλεθηήκαηα ρνξεγνχληαη ζε επελδχζεηο ζηηο 

βηνκεραληθέο δψλεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ: 

1. Ζ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ απφ ηηο παξαπάλσ δψλεο ζηελ επεηξσηηθή ρψξα γηα 

εγρψξηα θαηαλάισζε ζα ππφθεηηαη ζε θαλνληζκνχο εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο, ελψ νη 

εμαγσγέο αγαζψλ απφ απηέο ηηο πεξηνρέο ζε άιιεο ρψξεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο 

θακία δηαηχπσζε. 

2. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ εηζαγσγέο αγαζψλ απφ ην εμσηεξηθφ ή άιιεο δψλεο 

ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ή βηνκεραληθέο πεξηνρέο κε ηηο ειάρηζηεο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο 

θαη ηελ εζσηεξηθή δηακεηαθφκηζε ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. 

3. Ζ είζνδνο ζην εκπφξην ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζηνπο λφκνπο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ησλ εηδηθψλ δσλψλ ζα είλαη ρσξίο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο. 

4. Σα εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγνληαη απφ εμσηεξηθέο ή βηνκεραληθέο πεξηνρέο ή άιιεο 

εκπνξηθέο δψλεο κπνξνχλ λα εμάγνληαη ρσξίο δηαηππψζεηο. 

5. Ζ δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο επηηξέπεηαη λα εθρσξεί ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο ζε θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα κεηά ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ απνηίκεζε. 

6. Οη ηδηνθηήηεο ησλ αγαζψλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ πεξηνρή κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ ην 

ζχλνιν ή κέξνο ησλ αγαζψλ γηα πξνζσξηλή είζνδν ζηε ρψξα κεηά απφ ηελ εθθαζάξηζε 

εθηεισληζκνχ. 

7. Δάλ ε κεηαπνίεζε ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ ζπλεπάγεηαη αιιαγή ησλ δαζκψλ 

ησλ εκπνξεπκάησλ, ην πνζνζηφ ηνπ εκπνξηθνχ νθέινπο απφ ηα εκπνξεχκαηα ζα 

ππνινγίδεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ην εκπνξηθφ φθεινο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ 

αληαιιαθηηθψλ ηεο ρψξαο. 

8. Οη εηζαγσγείο εκπνξεπκάησλ επηηξέπεηαη λα παξαδίδνπλ ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην 

ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ηνπο έλαληη απφδεημεο απνζήθεο, ε νπνία ζα εθδνζεί απφ ηελ 

πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν θάηνρνο ηεο απφδεημεο ηεο απνζήθεο 

ζα είλαη ν ηδηνθηήηεο ησλ αγαζψλ. 

9. Ζ δηνίθεζε θάζε επαξρίαο εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά θαηαγσγήο γηα 

εκπνξεχκαηα αλά αηηνχληα κε ηελ έγθξηζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ. 

10. Όια ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ απαηηείηαη γηα παξαγσγή ή 

ππεξεζίεο εμαηξνχληαη απφ ηνπο γεληθνχο λφκνπο πεξί εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ. Δμαγσγέο 

αγαζψλ πξνο άιια κέξε ηεο ρψξαο ζα ππφθεηληαη ζε θαλνληζκνχο εμαγσγψλ θαη 

εηζαγσγψλ. 

11. Βάζεη ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηεο ξήηξαο (25) ηνπ Νφκνπ γηα ην Γεχηεξν Οηθνλνκηθφ, 

Κνηλσληθφ, Πνιηηηζηηθφ θαη Πνιηηηθφ ρέδην Αλάπηπμεο ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ 

Ηξάλ, ε αλαινγία ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ ζηε δψλε πνπ εηζάγνληαη ζηε ρψξα (ην 

πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηα εγρψξηα αληαιιαθηηθά θαη ηα πιηθά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο βαζηθήο παξαγσγήο) επηηξέπεηαη ρσξίο 
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πεξηνξηζκνχο. Δπηπιένλ, δελ απαηηείηαη λα παξαγγείιεη θαη λα εθδψζεη εγγπεηηθή 

επηζηνιή. 

12. Πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε εηδηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο, θαζψο θαη πξψηεο 

χιεο θαη εμαξηήκαηα CKD πνπ εηζάγνληαη ζηε ρψξα δελ ππφθεηληαη ζε ξχζκηζε ηεο ηηκήο 

ηνπο (price regulation) έλεθα κε ρξεζηκνπνηεζέλησλ πφξσλ θαη /ή δηαηεζέλησλ πνζψλ. 

3.2.2 Κατϊλογοσ των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών του Ιρϊν. 

 

1. Δηδηθή νηθνλνκηθή δψλε Salafchegan. 

2. Δηδηθή νηθνλνκηθή δψλε Shiraz. 

3. Δηδηθή Οηθνλνκηθή Εψλε Assaluye. 

4. Δηδηθή Οηθνλνκηθή Εψλε Arge Jadid. 

5. Δηδηθή Οηθνλνκηθή Εψλε Payam Airport. 

6. Δηδηθή Οηθνλνκηθή Εψλε ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. 

7. Δηδηθή Οηθνλνκηθή Εψλε Lorestan. 

8. Δηδηθή νηθνλνκηθή δψλε ηνπ ιηκέλα Amirabad. 

9. Δηδηθή νηθνλνκηθή δψλε ηνπ ιηκέλα Bushehr. 

10. Δηδηθή νηθνλνκηθή δψλε ηνπ ιηκέλα Shahid Rajaee. 

11. Δηδηθή νηθνλνκηθή δψλε Sarakhs. 

12. Δηδηθή νηθνλνκηθή δψλε Sirjan. 

13. Δηδηθή Οηθνλνκηθή Εψλε Yazd. 

14. Δηδηθή νηθνλνκηθή δψλε Bushehr. 

 

3.2.3 Κανονιςμού για επενδύςεισ ςε Ειδικϋσ Οικονομικϋσ Ζώνεσ. 

Ο λφκνο γηα ηελ ίδξπζε θαη δηαρείξηζε εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ ζηελ Ηζιακηθή 

Γεκνθξαηία ηνπ Ηξάλ. 

  

4. Καθιϋρωςη νομικόσ παρουςύασ ςτο Ιρϊν. 
 

4.1 Δημιουργύα μιασ επιχειρηματικόσ οντότητασ ςτο Ιρϊν. 
 

4.1.1 Ανώνυμη Εταιρεύα. 

 

4.1.1.1 Γενικϊ. 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία νξίδεηαη απφ ην λφκν σο εηαηξεία ηεο νπνίαο ην θεθάιαην 

δηαηξείηαη ζε κεηνρέο θαη ε επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ 

κεηνρψλ ηνπο. Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία κπνξεί λα είλαη είηε δεκφζηα εηαηξεία (Sherkat 

Sahami Am) είηε ηδησηηθή Δηαηξεία (Sherkat Sahami Khass). Ζ θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δχν είλαη φηη ε δεκφζηα εηαηξεία κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο κεηνρέο θαη ηα ρξεφγξαθα ηεο 
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ζην θνηλφ, ελψ ε ηδησηηθή εηαηξεία νρη. Οη κέηνρνη κηαο κεηνρηθήο εηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ θπξηφηεηα, ην θέξδνο, ηηο δεκίεο θαη ηε δηαλνκή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε 

πεξίπησζε εθθαζάξηζεο, αλάινγα κε ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνπλ. Οπσο αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ, ε επζχλε θάζε κεηφρνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ ηνπ 

θαη ειιείςεη χπαξμεο απάηεο ή άιισλ παξαπιαλεηηθψλ πξαθηηθψλ, δελ πξέπεη λα 

γίλεηαη πξνζθπγή ζηνπο κεηφρνπο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία έρεη 

μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, εθ ηνπ λφκνπ θαη κπνξεί λα κελχζεη ή λα ελαρζεί ππφ 

ηε δηθήο ηεο επσλπκία. Οη κέηνρνη δηαζέηνπλ ηα ζπλεζηζκέλα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, γεληθά, ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ 

κεηφρσλ, λα ιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο, λα εθιέγνπλ θαη λα αληηθαζηζηνχλ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη λα ςεθίδνπλ γηα ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηεο εηαηξίαο. 

 

4.1.1.2 Αριθμόσ Μετόχων. 

Ο λφκνο νξίδεη φηη κηα αλψλπκε εηαηξεία πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κεηφρνπο. 

 

 

 

4.1.1.3 Εθνικότητα των Μετόχων. 

Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηελ εζληθφηεηα ησλ πξνζψπσλ 

πνπ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ κεηνρηθέο εηαηξείεο. Δληνχηνηο, σο πνιηηηθφ δήηεκα, ε 

Ηξαληθή θπβέξλεζε γεληθά απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ησλ Ηξαλψλ κεηφρσλ ζε ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί γηα ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηεο 

ρψξαο. 

 

4.1.1.4 Μερύδια. 

Μηα αλψλπκε εηαηξεία κπνξεί λα εθδψζεη ηφζν θνηλέο φζν θαη πξνλνκηνχρεο 

κεηνρέο είηε ζε θνκηζηή είηε ζε θαηαρσξεκέλε κνξθή. Δλψ ν λφκνο δελ δηεπθξηλίδεη 

ζπγθεθξηκέλα πνηα πξνλφκηα κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζε πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, 

ελλνείηαη φηη νη πξνηεξαηφηεηεο φζνλ αθνξά ηα κεξίζκαηα θαη ηε δηαλνκή πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζε εθθαζάξηζε θαη νη πνιιαπιέο εμνπζίεο ςήθνπ ζα ηεξεζνχλ ζχκθσλα κε ην 

λφκν. Οη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νλνκαζηηθψλ θαη ησλ αλψλπκσλ κεηνρψλ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο θαη ηηο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο. 

 

4.1.1.5 Διαχεύριςη. 

Ζ δηαρείξηζε κηαο κεηνρηθήο εηαηξείαο είλαη επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ε νπνία πξέπεη λα εθιέγεηαη κε ηε ζσξεπηηθή ςήθηζε ησλ κεηφρσλ ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά θάζε δχν ρξφληα. 

 

4.1.1.6 Διϊλυςη και εκκαθϊριςη 

Οη γεληθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε δηάιπζε θαη εθθαζάξηζε κηαο αλψλπκεο 

εηαηξείαο πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη νη εηαηξείεο εμνπζηνδνηνχληαη λα δηεπθξηλίδνπλ 
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ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο νπνηεζδήπνηε εηδηθέο δηαηάμεηο κπνξεί λα επηζπκνχλ, εθφζνλ δελ 

είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην λφκν. Γεδνκέλνπ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γηα ην ζέκα απηφ 

έρνπλ γεληθφ ραξαθηήξα, είλαη ζθφπηκν, λα θαηαξηίδεηαη Καηαζηαηηθφ, πνπ λα 

ζπκπεξηιάβεη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηάιπζε θαη εθθαζάξηζε. 

 

4.1.1.7 Άλλεσ μορφϋσ επιχειρηματικόσ ϋνωςησ ςτο Ιρϊν  

Δθηφο απφ ηελ αλψλπκε εηαηξεία, ν Ηξαληθφο Δκπνξηθφο Κψδηθαο πξνβιέπεη θαη ηνπο 

αθφινπζνπο ηχπνπο επηρεηξεκαηηθψλ ελψζεσλ: 

 

1. Δηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο// Limited liability Co. (Sherkat ba Masouliyat 

Mahdoud). 

2. Γεληθή εηαηξηθή ζρέζε/General Partnership (Sherkat Tazamoni). 

3. Δηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο/ Limited Partnership (Sherkat Mokhtalet Gheyr 

Sahami). 

4. Μηθηή εηαηξηθή εηαηξηθή ζρέζε/ Mixed Joint stock partnership (Sherkat Mokhtalet 

Sahami). 

5. χκπξαμε αλαινγηθήο επζχλεο/Proportional liability partnership (Sherkat Nesbi). 

6. πλεηαηξηζκφο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο/Production and consumption 

cooperative (Sherkat Ta'avoni Towlid va Masraf). 

Απφ απηέο ηηο νληφηεηεο, ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ε αλψλπκε 

εηαηξεία παξέρνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κεηφρσλ αλαιφγσο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ 

ηνπο. Ζ θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν είλαη φηη κε ηελ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, 

ην θεθάιαην κπνξεί λα κελ δηαηξείηαη ζε κεηνρέο θαη νη ζπκκεηέρνληεο δελ κπνξνχλ λα 

κεηαβηβάζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ρσξίο έγθξηζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα ηξία ηέηαξηα (3/4) ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο κηθηήο εηαηξείαο θνηλψλ κεηνρψλ, ν λφκνο πξνβιέπεη θαη γηα ηνπο δχν 

κεηφρνπο απεξηφξηζηε εηαηξηθή επζχλε. 

 

4.1.2 Κεφϊλαιο. 

4.1.2.1 Μετοχικό Κεφϊλαιο. 

Έλα ειάρηζην θεθάιαην, θαηά ην ρξφλν ζχζηαζεο, χςνπο 1.000.000 IRR 

απαηηείηαη γηα ηελ ηδησηηθή Αλψλπκε Δηαηξεία θαη 5.000.000 IRR γηα ηε δεκφζηα. Ζ 

πιεξσκή γηα ηηο κεηνρέο κπνξνχλ λα είλαη είηε ζε κεηξεηά είηε ζε είδνο. Δάλ ε πιεξσκή 

γίλεηαη ζε είδνο, ε αμία ηνπ αθηλήηνπ πξέπεη λα αμηνινγείηαη απφ επίζεκν εθηηκεηή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. ε πεξίπησζε πνπ ην θεθάιαην θαηαβάιεηαη ζε κεηξεηά, κφλν 

ην 35% πξέπεη λα θαηαβιεζεί θαηά ηε ζηηγκή ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο 

θαη ην ππφινηπν εληφο πέληε εηψλ απφ ηελ πξφζθιεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή 

ησλ κεηφρσλ.  

ε πεξίπησζε πιεξσκψλ ζε είδνο, ην πιήξεο πνζφ ηνπ αθηλήηνπ πξέπεη λα 

κεηαβηβαζηεί ζηελ εηαηξεία ζην ρξφλνο ζρεκαηηζκνχ ηεο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί 

λα απμεζεί αλά πάζα ζηηγκή κε πιεηςεθία δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ έθηαθηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Μείσζε ηνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα γίλεη κε πιεηνςεθία (2/3) 
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ησλ ςήθσλ έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ππάξρεη λνκηθή απαίηεζε γηα κείσζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θάζε θνξά πνπ ην ήκηζπ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ράλεηαη. 

 

4.1.2.2 Συνδρομϋσ. 

Μνινλφηη κφλν ην 35% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα θαηαβιεζεί θαηά 

ηε ζηηγκή ηνπ ζρεκαηηζκνχ, πξέπεη λα εγγξαθεί ην 100% ηνπ θεθαιαίνπ. Αλεμάξηεηα 

απφ ηελ απαίηεζε ζπλδξνκήο 100% έρεη αλαπηπρζεί ζηελ πξάμε κηα δηαδηθαζία γηα 

"εγθεθξηκέλα αιιά κε εθδνζέληα απνζέκαηα", επηηξέπνληαο ηε ρξήζε ηέηνησλ 

επηζπκεηψλ ξπζκίζεσλ φπσο ηα ζρέδηα αγνξάο κεηνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Γεληθά, ε 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαηά ηελ νπνία νη 

κέηνρνη εγθξίλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο αχμεζεο ζε ηέηνηα πνζά θαη ζε ρξνληθέο ζηηγκέο 

φπσο κπνξεί λα θαζνξίζεη. 

 

4.1.2.3 Par Value. 

Μηα νλνκαζηηθή αμία (par value) απαηηείηαη λα θαηαρσξεζεί γηα ηα κεξίδηα ηεο 

εηαηξείαο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Γηα ηε δεκφζηα εηαηξεία κεηνρψλ, ν λφκνο πξνβιέπεη 

κέγηζηε νλνκαζηηθή αμία 10.000 IRR 10.000 αλά κεηνρή. Γελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε 

ειάρηζηε ή κέγηζηε νλνκαζηηθή αμία γηα ηηο κεηνρέο ηδησηηθήο εηαηξείαο κεηνρψλ. Τπάξρεη 

κηα απαίηεζε πνπ ηζρχεη ηφζν γηα ηελ δεκφζηα φζν θαη ηελ ηδησηηθή κεηνρηθή εηαηξεία, φηη 

φιεο νη κεηνρέο πξέπεη λα είλαη ίζεο νλνκαζηηθήο αμίαο. ηελ πεξίπησζε έθδνζεο 

θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, φιεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα νλνκαζηηθή αμία. 

Τπάξρεη επίζεο ε πξφβιεςε φηη φιεο νη πξνζθιήζεηο γηα φζνπο κεηφρνπο δελ έρνπλ 

θαηαβάιεη φιν ή ηκήκα ηεο αλαινγνχζεο ζε απηνχο αμίαο ησλ κεηνρψλ πξέπεη λα 

γίλνληαη ρσξίο θακία δηάθξηζε. Δάλ γίλεη πξφβιεςε γηα ηελ έθδνζε θιαζκαηηθψλ 

κεηνρψλ, ε νλνκαζηηθή αμία θάζε θιαζκαηηθήο κεηνρήο πξέπεη επίζεο λα είλαη ίζε. 

 

4.1.2.4 Πιςτοποιητικϊ μετοχών.  

Δηδηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ κεηνρψλ παξέρνληαη ζηνλ νηθείν λφκν. Πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα 

ηππσκέλα θαη λα θέξνπλ αχμνληα αξηζκφ θαη λα ππνγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ απφ δχν 

εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα. Κάζε πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

1. Όλνκα, είδνο θαη αξηζκφ ηεο εηαηξείαο κε ηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλε ζην κεηξψν 

εγγξαθήο εηαηξεηψλ ζην Τπ. Γηθαηνζχλεο. 

2. Δγγεγξακκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην θαη θαηαβεβιεκέλν κεξίδην. 

3. Δίδνο κεηνρψλ. 

4. Ολνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ θαη ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεξίζκαηνο ηφζν κε ιφγηα φζν 

θαη κε αξηζκνχο. 

5. Αξηζκφο κεηνρψλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην πηζηνπνηεηηθφ. 
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4.1.2.5 Προςωρινϊ Πιςτοποιητικϊ Μετοχών. 

Ο λφκνο πξνβιέπεη φηη φηαλ δελ έρνπλ εθδνζεί πηζηνπνηεηηθά κεηνρψλ, ε εηαηξεία 

πξέπεη λα εθδψζεη πξνζσξηλά πηζηνπνηεηηθά πξνο ηνπο κεηφρνπο πνπ αλαθέξνπλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ην πνζφ πνπ έρεη θαηαβιεζεί. Ο λφκνο νξίδεη επίζεο φηη έσο 

φηνπ θαηαβιεζεί νιφθιεξε ε νλνκαζηηθή αμία ζε αλψλπκεο κεηνρέο, απαγνξεχεηαη ε 

έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ζηνλ θνκηζηή. Ωζηφζν, κπνξνχλ λα εθδνζνχλ έγθπξα 

πηζηνπνηεηηθά ζηνπο θαηφρνπο ησλ κεηνρψλ απηψλ πξηλ θαηαβιεζεί νιφθιεξε ε 

νλνκαζηηθή αμία θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ζρεηηθά κε ηε 

κεηαβίβαζε νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ζα ηζρχνπλ γηα απηέο κεξίδηα. 

 

4.1.2.6 Μεταβύβαςη μεριδύων. 

Οη κεηνρέο ζηνλ θνκηζηή κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ κε θπζηθή παξάδνζε 

ελφζσ ε κεηαβίβαζε ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ δελ έρεη νινθιεξσζεί κέρξηο φηνπ ε 

κεηαβίβαζε θαηαγξαθεί ζην κεηξψν κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νη πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην 

θαηαζηαηηθφ. 

 

4.1.2.7 Αποθεματικϊ. 

Σν λφκηκν απνζεκαηηθφ ρξεκαηνδνηείηαη κε κεηαθνξά 5% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ 

κηαο εηαηξείαο θάζε ρξφλν έσο φηνπ ην θεθάιαην θζάζεη ην 10% ηνπ εγγεγξακκέλνπ 

θεθαιαίνπ. Σν θαζαξφ θέξδνο νξίδεηαη σο ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο κείνλ ηα έμνδα, ηηο απνζβέζεηο θαη ηηο κεηαβηβάζεηο ζε άιια απνζεκαηηθά. 

 

 

4.1.2.8 Μερύςματα. 

Σα κεξίζκαηα πξέπεη λα εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ζε γεληθή ζπλέιεπζε θαη 

κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη κφλν απφ ην "θαηαλεκεκέλν θέξδνο" ην νπνίν νξίδεηαη σο ην 

θαζαξφ θέξδνο πνπ θεξδίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (i) κείνλ ηηο δεκίεο πνπ 

ζεκεηψζεθαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, (ii) κείνλ ηα ινηπά πξναηξεηηθά απνζεκαηηθά, (iii) 

ζπλ ην δηαλεκφκελν θέξδνο ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ πνπ δελ είραλ πξνεγνπκέλσο 

επηκεξηζηεί. 

 

4.1.2.9 Δικαιώματα προτύμηςησ. 

Οη κέηνρνη έρνπλ ην πξνλνκηνχρν δηθαίσκα λα εγγξαθνχλ γηα λέεο κεηνρέο. Απηφ 

ην δηθαίσκα κπνξεί λα είλαη ελεξγνπνηείηαη κεηά απφ απφθαζε πιεηνςεθίαο δχν ηξίησλ 

(2/3) ςήθσλ πνπ ειήθζεζαλ ζε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε.  
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4.1.3 χηματιςμόσ. 

4.1.3.1 Καταςτατικό. 

Σν ζπληαθηηθφ έγγξαθν κηαο κεηνρηθήο εηαηξείαο νλνκάδεηαη θαηαζηαηηθφ ην νπνία είλαη 

ζρεδφλ ηζνδχλακν κε έλα ζπλδπαζκφ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε θαη ησλ λφκσλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηαηξείεο πνπ ηζρχνπλ ζε άιιεο ρψξεο. Οη εγγεγξακκέλνη κέηνρνη ή ηδξπηέο 

πξέπεη λα εγθξίλνπλ ην θαηαζηαηηθφ θαη λα επηζπλάςνπλ ηηο ππνγξαθέο ηνπο πξηλ απφ 

ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 

 

4.1.3.2 Πληρωμό Συνδρομών. 

Οη ζπλδξνκέο, ην απαηηνχκελν πνζφ, πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζε ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ πνπ αλνίγεηαη ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο πξηλ ε εηαηξεία κπνξεί λα 

ζρεκαηηζηεί. Ζ απφδεημε απφ ηελ ηξάπεδα είλαη απαξαίηεηε σο έλα απφ ηα έγγξαθα πνπ 

πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην Γξαθείν Δγγξαθήο Δηαηξεηψλ φηαλ ε εηαηξεία είλαη 

εγγεγξακκέλε. 

 

4.1.3.3 Συνϋλευςη Ιδρυτών. 

Ζ ζπλέιεπζε ησλ εγγεγξακκέλσλ κεηφρσλ ή ηδξπηψλ απαηηείηαη απφ ην λφκν γηα 

ηελ δεκφζηα, αιιά φρη θαη γηα ηελ ηδησηηθή εηαηξεία. Αθφκε θαη γηα ηελ ηδησηηθή εηαηξεία, 

φκσο ζπληζηάηαη λα δηεμαρζεί κηα ηέηνηα ζπλάληεζε, θαζψο παξακέλεη ην απινχζηεξν 

κέζν γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη ζε ζρέζε κε ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξείαο. Όινη ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη: 

1. Να εγθξίλνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ ην θαηαζηαηηθφ. 

2. Δπηβεβαηψζνπλ ηηο απαηηνχκελεο ζπλδξνκέο θαη πξαγκαηνπνηήζνπλ πιεξσκέο. 

3. Δθιέμνπλ δηεπζπληέο θαη επηζεσξεηέο. 

4. Απνδερηνχλ δηεπζπληέο θαη επηζεσξεηέο. 

5. Τπνδείμνπλ εθεκεξίδα επξείαο θπθινθνξίαο γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ λφκηκσλ 

αλαθνηλψζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

4.1.3.4 Πρώτη Συνεδρύαςη του Διοικητικού Συμβουλύου. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο κηαο κεηνρηθήο εηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην πξέπεη λα ζπλέιζεη ψζηε: 

1. Να εθιέμεη Πξφεδξν θαη Αληηπξφεδξν. 

2. Γηνξίδεη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη θαζνξίζεη ηα θαζήθνληά ηνπ. 

3. Να εγθξίλεη ηε κνξθή ησλ πηζηνπνηεηηθψλ κεηνρψλ θαη λα νξίζεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

εηαηξείαο πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο. 

4. Να νξίζεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα ππνγξάθνπλ εμ νλφκαηνο 

ηεο εηαηξείαο. 

5. Δπηπιένλ, θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπληζηάηαη λα 

νξίζεη ε Σξάπεδα ή ηξάπεδεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο απνζεηήξην ησλ θεθαιαίσλ ηεο 

εηαηξείαο. 
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4.1.3.5 Εγγραφό. 

4.1.3.5.1 Ιδιωτική Εταιρεία Μετοχών. 

Καηά ηε ζχζηαζε κηαο ηδησηηθήο εηαηξείαο, απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ 

εγγξάθσλ ζην Γξαθείν Δγγξαθψλ Δηαηξεηψλ: 

1. ρέδην Καηαζηαηηθνχ πνπ ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο 

2. Γήισζε φηη νη κεηνρέο έρνπλ εγγξαθεί καδί κε πηζηνπνίεζε ηξαπεδψλ φηη Σα 

απαηηνχκελα πνζά έρνπλ θαηαβιεζεί 

3. Έγγξαθν ππνγεγξακκέλν απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο πνπ απνδεηθλχεη ηελ εθινγή 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη Δπηζεσξεηέο 

4. Τπνγξαθείζεο απνδνρέο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ επηζεσξεηψλ 

5. Γήισζε πνπ νξίδεη ηελ εθεκεξίδα γεληθήο θπθινθνξίαο ζηελ νπνία ζα δεκνζηεπηνχλ 

νη ηδξπηηθέο αλαθνηλψζεη ηεο  εηαηξείαο. 

6. Γήισζε (ζε έληππν πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ην Γξαθείν Καηαρψξεζεο Δηαηξεηψλ). 

 

4.1.3.5.2 Δημόςια Εταιρεία Μετοχών. 

Γεκφζηα εηαηξεία ηδξχεηαη φηαλ ην θαηαζηαηηθφ ηεο έρεη εγθξηζεί απφ ην ηνπο 

κεηφρνπο ηεο ηδξπηηθήο (ή θαηαζηαηηθήο) ζπλέιεπζεο θαη θαηαηίζεηαη ζην Γξαθείν 

Δγγξαθήο Δηαηξεηψλ καδί κε πξαθηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εθινγή ησλ δηεπζπληψλ 

θαη ησλ επηζεσξεηψλ θαη ηηο ππνγεγξακκέλεο απνδνρέο ηνπο γηα ηηο ζέζεηο ηνπο. Οη 

αλάδνρνη εγγξαθήο ηεο δεκφζηαο εηαηξείαο, πνπ πξέπεη λα εγγξάςνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 

20% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, ζα αξρίζνπλ ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ 

ππνβάιινληαο ζην Γξαθείν Καηαρψξεζεο Δηαηξεηψλ (ζην Γξαθείν ρεδίσλ Δηαηξεηψλ 

Σερεξάλεο), έλα ζρέδην ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ θαη δήισζε ε νπνία πξέπεη λα αλαθέξεη: 

1. Δπσλπκία ηεο εηαηξείαο. 

2. Σαπηφηεηα θαη έδξα ησλ αλαδφρσλ ηεο κεηνρνπνίεζεο. 

3. ηφρνη ηεο εηαηξείαο. 

4. Κεθαιαηνπνίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρσξηζηήο αλαγλψξηζεο ησλ 

απνζεκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε είδνο θαη ζε κεηξεηά. 

5. Αξηζκφο εηζεγκέλσλ θαη αλσλχκσλ κεηνρψλ, καδί κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ καδί κε πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ. 

6. πλεηζθνξέο, κεηξεηά θαη είδνο ησλ ππνςεθίσλ 

7. Κεληξηθά γξαθεία. 

8. Γηάξθεηα ηεο εηαηξείαο 

 

Όηαλ ην Γξαθείν Καηαρψξεζεο Δηαηξεηψλ θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα παξάζρνπλ νη αλάδνρνη ηεο 

κεηνρνπνίεζεο ζα επηηξέςεη ηε δεκνζίεπζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, ην νπνίν πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πψο θαη πνχ νη 

ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ γηα κεηνρέο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο εηαηξείαο. Όηαλ ην ζπλνιηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο έρεη εγγξαθεί θαη ηνπιάρηζηνλ 

35% έρεη θαηαβιεζεί, νη θνξείο πξνψζεζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαλείκνπλ ηηο 

κεηνρέο ζηελ εγγεγξακκέλνπο κεηφρνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπγθαιέζνπλ κηα ηδξπηηθή 
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(ή θαηαζηαηηθή) ζπλέιεπζε. ε απηή ηε ζπλάληεζε, νη εγγεγξακκέλνη κέηνρνη πξέπεη λα 

επαλεμεηάζνπλ ην Καηαζηαηηθφ, λα εθιέμνπλ ηνπο πξψηνπο δηεπζπληέο θαη επηζεσξεηέο 

θαη λα νξίζνπλ κηα εθεκεξίδα γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ επηζήκσλ αλαθνηλψζεσλ ηεο 

εηαηξείαο. Τπφ ηελ έγθξηζε ησλ άξζξσλ απφ ηνπο κεηφρνπο, ηα άξζξα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ ζην Γξαθείν Δγγξαθήο Δηαηξεηψλ καδί κε ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

4.1.3.6 Δημοςύευςη. 

Μηα αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο απαηηείηαη λα δεκνζηεπζεί 

θαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζε εθεκεξίδα επξείαο πνπ 

επηιέρζεθε απφ ηνπο ηδξπηηθνχο κεηφρνπο. Ζ δαπάλε γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο 

αλαθνίλσζεο θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εηαηξεία θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζα 

πιεξνθνξίεο: 

1. Όλνκα θαη είδνο. 

2. Αληηθείκελα. 

3. Σνπνζεζία ηεο έδξαο. 

4. Γηάξθεηα θαη εκεξνκελία ζχζηαζεο. 

5. Δζληθφηεηα. 

6. Μεηνρηθφ θεθάιαην, νλνκαζηηθή αμία κεηνρψλ θαη είδνο κεηνρψλ. 

7. Καηαβεβιεκέλν κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη αξηζκφο ηξαπεδηθψλ απνδείμεσλ 

ή ηξαπεδηθψλ απνδεηθηηθψλ γηα ηηο θαηαβνιέο ησλ πνζψλ. 

8. Σαπηφηεηα ησλ ηδξπηψλ θαη αξηζκφο κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. 

9. Ολφκαηα ησλ πξψησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δηεπζχλνληνο 

ζπκβνχινπ. 

10. Αξκνδηφηεηεο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ. 

11. Άηνκα εμνπζηνδνηεκέλα λα ππνγξάθνπλ εμ νλφκαηνο ηεο εηαηξείαο. 

12. Δθεκεξίδα επξείαο θπθινθνξίαο ζηελ νπνία ζα δεκνζηεπζνχλ νη επίζεκεο 

αλαθνηλψζεηο. 

13. Ολφκαηα ηνπ πξψηνπ λφκηκνπ επηζεσξεηή θαη αλαπιεξσηή επηζεσξεηή. 

14. Σξφπνο εθθαζάξηζεο. 

 

4.1.3.7 Έναρξη τησ Νομικόσ Ύπαρξησ. 

Παξφιν πνπ νη απαηηήζεηο εγγξαθήο θαη δεκνζίεπζεο πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα 

λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ίδξπζεο, ε λνκηθή χπαξμε ηεο εηαηξείαο αξρίδεη απφ ηελ 

εκεξνκελία γξαπηήο απνδνρήο θαζεθφλησλ ησλ δηεπζπληψλ θαη επηζεσξεηψλ. 

 

4.1.3.8 Έξοδα. 

Οη αθφινπζεο ρξεψζεηο θαη ηέιε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηε ζχζηαζε 

ηεο εηαηξίαο: 

1. Σέινο εγγξαθήο κε βάζε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηηο 

Γξαθείν Δγγξαθήο Δηαηξεηψλ. 

2. Σέιε γηα ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο πξνθήξπμεο 

εγγξαθήο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηελ ίδηα ηεο επίζεκε εθεκεξίδα κε ηελ ηξέρνπζα ηζνηηκία. 
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3. Υξεψζεηο γηα δεκνζίεπζε ζε εθεκεξίδα γεληθήο θπθινθνξίαο κε ηελ ηξέρνπζα 

ηζνηηκία. 

4. Φφξνη ραξηνζήκνπ γηα ηα πηζηνπνηεηηθά κεηνρψλ. 

 

4.1.3.9 Ευθύνη των αναδόχων μετοχοπούηςησ. 

Ο λφκνο πξνβιέπεη φηη νη αλάδνρνη κεηνρνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη απφ 

θνηλνχ ππεχζπλνη γηα φιεο ηηο πξάμεηο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχλ ζε ζρέζε κε ηε 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. 

 

4.1.4 Διοικητικό υμβούλιο. 

4.1.4.1 Αριθμόσ. 

Αλ θαη ν λφκνο νξίδεη φηη κηα δεκφζηα αλψλπκε εηαηξεία πξέπεη λα έρεη 

ηνπιάρηζηνλ πέληε δηεπζπληέο, δελ πξνβιέπεηαη ειάρηζην φξην γηα ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο. 

Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ην ζπκβνχιην ηδησηηθήο εηαηξίαο, θαζψο θαη εθείλν κηαο δεκφζηαο 

εηαηξείαο, ππνρξενχηαη λα εθιέγεη πξφεδξν θαη αληηπξφεδξν, ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε 

ζχζηαζε ηνπ Γ απφ ην λφκν, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηδησηηθήο εηαηξείαο πξέπεη λα 

απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν δηεπζπληέο. 

 

4.1.4.2 Εκλογό και απομϊκρυνςη. 

Οη δηεπζπληέο πξέπεη λα εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

θάζε δχν ρξφληα. Δίλαη ππνρξεσηηθφ ε εθινγή λα γίλεηαη κε αλνηρηή ςεθνθνξία θαη λα 

δηεμάγεηαη ζην πιαίζην θαλνληθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Οπνηνζδήπνηε ή πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο δηεπζπληέο ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαη απφθαζε απνκάθξπλζεο απφ ηνπο 

κεηφρνπο. Οη δηεπζπληέο είλαη επίζεο επηιέμηκνη γηα επαλεθινγή. Ννκηθά πξφζσπα 

κπνξνχλ επίζεο λα επηιεγνχλ σο δηεπζπληέο. 

 

4.1.4.3 Διϊρκεια θητεύασ. 

Ζ ζεηεία ησλ δηεπζπληψλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, αιιά δελ 

κπνξεί λα είλαη πιένλ ησλ δχν εηψλ. Ωζηφζν, αλ ιήμεη ε ζεηεία πξηλ ηελ εθινγή 

αληηθαηαζηαηψλ δηεπζπληψλ, νη πθηζηάκελνη δηεπζπληέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηηο ππνζέζεηο θαη ηε δηνίθεζε κέρξη λα εθιεγνχλ νη λένη δηεπζπληέο. Όινη νη 

δηεπζπληέο (εθηφο απφ ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν) πξέπεη επίζεο λα είλαη κέηνρνη ηεο 

εηαηξείαο. 

 

 

4.1.4.4 Μετοχϋσ διαςφϊλιςησ. 

Οη δηεπζπληέο ππνρξενχληαη λα θαηέρνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη απηφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηνλ αξηζκφ 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ςεθνθνξία ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο. 
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Κάζε δηεπζπληήο πξέπεη λα ζέζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ κεηνρψλ ππφ ηελ 

επηκέιεηα ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ψζηε λα ρξεζηκεχζεη σο 

εγγχεζε γηα δεκίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα παξαβίαζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. Οη κεηνρέο απηέο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο. Ο λφκνο πξνβιέπεη 

φηη ε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ζα νδεγήζεη ζηελ απηνδίθαηε παξαίηεζε ηνπ 

δηεπζπληή. 

 

4.1.4.5 Αρχό. 

Ο λφκνο παξέρεη ζπγθεθξηκέλα ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

εμνπζίεο γηα ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηνπλ νη ζηφρνη ηεο 

εηαηξείαο φπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Ωζηφζν, ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην δελ κπνξεί λα αζθήζεη νπνηαδήπνηε εμνπζία πνπ έρεη ξεηά δηαθξαηεζεί ψζηε 

λα αζθείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ζηα πιαίζηα ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ. Πεξηνξηζκνί 

ζηελ εμνπζία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ζα ηζρχεη κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ησλ κεηφρσλ, αιιά φρη ζε ζρέζε κε ηξίηνπο, κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζην θαηαζηαηηθφ. 

 

4.1.4.6 Ευθύνη. 

Οη δηεπζπληέο δελ ππφθεηληαη κφλν ζηνπο θνηλνχο θαλφλεο πεξί δίθαηεο 

ιεηηνπξγίαο φζνλ αθνξά ηελ εηαηξεία, ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη ηξίηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εηαηξεία θαη σο εθ ηνχηνπ, είλαη ππεχζπλνη γηα νπνηεζδήπνηε παξαβηάζεηο ησλ ελ 

ιφγσ θαλφλσλ, αιιά επίζεο, αηνκηθά θαη απφ θνηλνχ, ππφθεηληαη ζε πνηληθή δίσμε γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο. 

 

4.1.4.7 Συνεδριϊςεισ. 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αλακέλεηαη λα ελεξγεί ζε ζπλεδξηάζεηο ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ είλαη παξνχζα. Ο ηξφπνο ζχγθιεζεο ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε 

απαίηεζεο εηδνπνίεζεο θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. ε θάζε πεξίπησζε, ν λφκνο 

παξέρεη ζηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θάζε νκάδαο δηεπζπληψλ πνπ 

απνηειεί ην έλα ηξίην ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα ζπγθαιεί ζπλεδξηάζεηο κε 

εμνπζηνδφηεζε. Οη απνθάζεηο εγθξίλνληαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

παξφλησλ ζηε ζπλεδξίαζε, εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη αιιηψο ζην Καηαζηαηηθφ. Σα πξαθηηθά 

γηα θάζε ζπλεδξίαζε πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη λα ππνγξάθνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

δηεπζπληψλ πνπ παξέζηεζαλ ζηε ζπλεδξίαζε. ην πξαθηηθφ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα 

νλφκαηα ησλ δηεπζπληψλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη φζνπο 

απνπζίαδαλ θαζψο θαη ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπζθέςεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ 

πνπ ειήθζεζαλ, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο. 
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4.1.4.8 Δρϊςεισ χωρύσ ςυνϊντηςη. 

Οη ελέξγεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηζρχνπλ ρσξίο ζπλεδξίαζε ηνπ Γ, 

εθφζνλ εγθξηζνχλ γξαπηψο απφ φια ηα κέιε ηνπ. 

 

4.1.4.9 Πληρεξούςια 

Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε πξφλνηα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Δκπνξηθνχ 

Κψδηθα ηνπ 1969 γηα ηα πιεξεμνχζηα ησλ κειψλ ηνπ Γ, φπσο έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηελ 

πξάμε ν θψδηθαο, πξνβιέπεη πιεξεμνχζηα, κε ξήηξα, φηη ν δηεπζπληήο παξακέλεη 

ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ πιεξεμνχζηνχ ηνπ. 

 

4.1.4.10 Αναπληρωματικϊ μϋλη του ΔΣ. 

Οη αλαπιεξσηέο δηεπζπληέο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη αιιά δελ είλαη εληεηαικέλνη 

λα αζθήζνπλ ππνρξεσηηθά ηελ πιεξεμνπζηφηεηα. 

 

4.1.4.11 Διευθύνων Σύμβουλοσ. 

Ο λφκνο απαηηεί λα δηνξίδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπιάρηζηνλ έλα 

πξφζσπν σο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηεο 

εηαηξείαο. Απηφ ην άηνκν κπνξεί λα είλαη κέινο ή φρη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αιιά 

δελ κπνξεί επίζεο λα αζθεί ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθηφο εάλ 

νη κέηνρνη πιεξνχλ θαη εγθξίλνπλ ηε ξχζκηζε κε πιεηνςεθία ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4). Σν 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμνπζίαο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηε ζηηγκή ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ θαη ζεσξείηαη έθηνηε σο 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο κε δηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο εηαηξείαο. 

 

4.1.4.12 Αποζημύωςη. 

Σα κέιε ηνπ Γ, σο εθ ηεο ηδηφηεηφο ηνπο, δελ ακνίβνληαη απφ ηελ εηαηξεία εθηφο 

απφ εθάπαμ απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη έλα "κπφλνπο" 

απφ ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο πνπ ζα απνθαζίζνπλ νη κέηνρνη. ηηο ηδησηηθέο κεηνρηθέο 

εηαηξείεο ην επίδνκα πεξηνξίδεηαη ζην 10% ησλ κεξηζκάησλ θαη γηα ηηο δεκφζηεο ζην 5%. 

Σα κέιε ηνπ Γ κπνξνχλ λα ππεξεηνχλ σο ζηειέρε ή ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο θαη λα 

ακνίβνληαη γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο. 

 

4.1.4.13 Συναλλαγϋσ μελών ΔΣ με την Εταιρεύα. 

Έλα κέινο ηνπ Γ (θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο) δελ επηηξέπεηαη λα ζπλάπηεη 

εθηειεζηή εκπνξηθή ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή εγθξηζεί απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ζηελ ςεθνθνξία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κέινπο 

θαη ην ζέκα γλσζηνπνηείηαη ηφζν ζηνπο επηζεσξεηέο ηεο εηαηξείαο φζν θαη ζηνπο 

κεηφρνπο. Αθφκε θαη φηαλ απηφ γίλεη, εάλ πξνθχςνπλ απψιεηεο ζηελ εηαηξεία απφ ηε 

ζπλαιιαγή, ηα κέιε ηνπ Γ πνπ ελέθξηλαλ ηε ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ππεχζπλνη. Ο λφκνο ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπεη φηη δάλεηα θαη εγγπήζεηο ηεο εηαηξείαο 

πξνο κέιε ηνπ Γ είλαη άθπξα, εθηφο εάλ κέινο ηνπ Γ είλαη λνκηθφ πξφζσπν. 
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4.1.4.14 Ανταγωνιςμόσ με την Εταιρεύα. 

Δάλ έλα κέινο ηνπ Γ (ή ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο) δηεμάγεη ζπλαιιαγέο ζε 

αληαγσληζκφ κε ηελ εηαηξεία θαη ε εηαηξεία σο απνηέιεζκα ππνζηεί απψιεηα θεξδψλ, ην 

κέινο ηνπ Γ ζα είλαη ππεχζπλν γηα λα απνδεκηψζεη ηελ εηαηξεία γηα ηελ απψιεηα. 

 

4.1.5 υναντόςεισ μετόχων. 

4.1.5.1 Τύποι. 

Οη ζπλεδξηάζεηο ησλ κεηφρσλ νλνκάδνληαη γεληθέο ζπλειεχζεηο θαη ν λφκνο 

πξνβιέπεη ηξεηο ηχπνπο. Ζ πξψηε είλαη ε θαηαζηαηηθή ή ησλ ηδξπηψλ, ε νπνία είλαη 

ππνρξεσηηθή κφλν γηα δεκφζηα επηρείξεζε. Ζ δεχηεξε είλαη ε ζπλεζηζκέλε (εηήζηα) 

ζπλεδξίαζε ε νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κία θνξά ην ρξφλν θαη ε ηξίηε είλαη κηα 

έθηαθηε ζπλάληεζε πνπ δηεμάγεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δχν άιινη 

ηχπνη ζπλειεχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο κεηφρνπο. Ζ κηα είλαη κηα "εηδηθή ζπλάληεζε" πνπ 

πξέπεη λα θαινχληαη φπνηε ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηφρσλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πξέπεη 

λα ηξνπνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφ απηνί νη κέηνρνη λα ςεθίζνπλ γηα ηελ 

επηδησθφκελε ηξνπνπνίεζε. Ζ άιιε ιέγεηαη "έθηαθηε πλεδξίαζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο" θαη κπνξεί λα δεηεζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, επηζεσξεηέο ή 

θαηφρνπο 20% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο φηαλ απαηηείηαη δξάζε ζρεηηθά κε ζέκα πνπ 

εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ζε ρξνληθή ζηηγκή δηαθνξεηηθε απφ 

εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη γηα πξνγξακκαηηζκέλε ηαθηηθή ζπλάληεζε. 

 

4.1.5.2 Αρμοδιότητα τησ Τακτικόσ Συνϋλευςησ. 

Ζ ηαθηηθή ζπλάληεζε είλαη αξκφδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ππνζέζεσλ 

ηεο εηαηξείαο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ εκπίπηνπλ ξεηά ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εθ ηνπ 

λφκνπ θαη ησλ έθηαθησλ ζπλεδξηάζεσλ. Απαηηείηαη ξεηά λα αλαιάβεη δξάζε ζρεηηθά κε 

ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

1. Αλαζεψξεζε θαη έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη 

άιισλ αλαθνξψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

2. Αλαζεψξεζε θαη έγθξηζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

3. Αλαζεψξεζε θαη έγθξηζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο ησλ επηζεσξεηψλ. 

4. Δθινγή δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (αλ έρεη ιήμεη ε ζεηεία ηνπο). 

5. Δθινγή επηζεσξεηψλ θαη αλαπιεξσηψλ επηζεσξεηψλ. 

6. Οξηζκφο ηεο εθεκεξίδαο γεληθήο θπθινθνξίαο ζηελ νπνία δεκνζηεχνληαη νη λνκηθέο 

αλαθνηλψζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 

4.1.5.3 Αρμοδιότητα ϋκτακτησ ςυνεδρύαςησ. 

Ζ έθηαθηε ζπλεδξίαζε είλαη αξκφδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ αιιαγψλ ζην 

θαηαζηαηηθφ ή ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο. 
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4.1.5.4 Διεύθυνςη ΓΣ. 

Ο λφκνο πξνβιέπεη ηε δηνίθεζε ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ απφ κηα δηεχζπλζε 

πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ Πξφεδξν, γξακκαηέα θαη δχν παξαηεξεηέο. Δθηφο αλ ην 

θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη άιισο, ν πξφεδξνο είλαη ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Ο γξακκαηέαο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη κέηνρνο, αιιά νη παξαηεξεηέο πξέπεη 

λα είλαη. 

 

4.1.5.5 Ανακούνωςη για ΓΣ. 

Ζ γξαπηή εηδνπνίεζε γηα ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο πξέπεη λα απνζηαιεί 

ζηνπο κεηφρνπο ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γ θαη ε εηδνπνίεζε απηή πξέπεη λα είλαη δεκνζηεπηεί ζε 

εθεκεξίδα επξείαοθπθινθνξίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηηο λνκηθέο εηδνπνηήζεηο ηεο 

εηαηξείαο. Ζ εηδνπνίεζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ηελ εκεξνκελία, 

ψξα θαη ηφπν ηεο ζπλεδξίαζεο.  Απαιιαγή απφ ηηο πξφλνηεο απηέο επηηξέπεηαη θάζε 

θνξά πνπ φινη νη κέηνρνη παξεπξίζθνληαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

 

4.1.5.6 Απαρτύα. 

Ζ απαίηεζε απαξηίαο ηφζν γηα ηηο ηαθηηθέο φζν θαη γηα ηηο έθηαθηεο ζπλαληήζεηο 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 50% ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

4.1.5.7 Πρακτικϊ. 

Σα γξαπηά πξαθηηθά φισλ ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο Γ σο αξρείν ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ 

αλαιεθζεί. Σα πξαθηηθά πξέπεη λα ππνγξαθνχλ απφ ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη 

δηεπζπληή ηεο Γ θαη έλα αληίγξαθν πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο 

εηαηξείαο. 

 

4.1.5.8 Υποβολό και καταγραφό των πρακτικών. 

Κάζε θνξά πνπ ε γεληθή ζπλέιεπζε ιακβάλεη κέηξα γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα 

αθφινπζα ζέκαηα, αληίγξαθν ηνπ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο (ςεθίζκαηνο) πξέπεη λα 

θαηαηεζεί ζην Γξαθείν Δγγξαθήο Δηαηξεηψλ γηα εγγξαθή ζε έλα κεηξψν (βηβιίν) ην 

νπνίν ηεξεί ην γξαθείν απηφ: 

1. Δθινγή κειψλ ηνπ Γ ή επηζεσξεηψλ. 

2. Έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

3. Μείσζε ή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην Καηαζηαηηθφ. 

4. Λχζε ηεο εηαηξείαο θαη ηξφπνο εθθαζάξηζεο. 

 

4.1.5.9 Δημοςύευςη πρακτικών. 

Δθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο ζπκπιήξσζεο αξρείσλ θαη εγγξαθήο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ, εηδνπνίεζε γηα δξάζε πνπ έρεη ιεθζεί απφ γεληθή ζπλέιεπζε (ή απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην) γηα ηα αθφινπζα δεηήκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ζε εθεκεξίδα 
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επξείαο θπθινθνξίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο: 

1. Δθινγή δηεπζπληψλ ή επηζεσξεηψλ. 

2. Μείσζε ή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην Καηαζηαηηθφ. 

3. Λχζε ηεο εηαηξείαο θαη φλνκα θαη ζηνηρεία ησλ εθθαζαξηζηψλ. 

4. Όλνκα θαη εμνπζία ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

5. Οξηζκφο ηεο εθεκεξίδαο ζηελ νπνία ζα δεκνζηεχνληαη φιεο νη αλαθνηλψζεηο ηεο 

εηαηξείαο. 

 

4.1.5.10 Διακοπό ΓΣ. 

Ζ γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα δηαθνπεί γηα πεξίνδν έσο δχν εβδνκάδσλ απφ ηε 

δηεχζπλζε ηεο Γ κε ηελ έγθξηζε ηεο ζπλέιεπζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ απαηηείηαη 

λέα εηδνπνίεζε θαη ε απαίηεζε γηα ηε ζχγθιεζε απαηηεί ίδηα πιεηνςεθία φπσο θαη γηα 

ηελ αξρηθή ζχγθιηζε. 

 

4.1.5.11 Κλόςεισ των Μειοψηφιακών Μετόχων. 

Οη κέηνρνη κεηνςεθίαο θαηέρνπλ ζπλνιηθά ην έλα πέκπην (1/5) ησλ κεηνρψλ ηεο 

εηαηξείαο θαη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηνπο επηζεσξεηέο 

λα ζπγθαιέζνπλ γεληθή ζπλέιεπζε αλά πάζα ζηηγκή. Δάλ ην Γ θαη νη επηζεσξεηέο δελ 

ην πξάμνπλ, ηφηε νη ίδηνη νη κέηνρνη, δηθαηνχληαη λα ζπγθαιέζνπλ ηε ζπλέιεπζε. 

 

4.1.6 Διϊφορα. 

4.1.6.1 Οι νόμιμοι επιθεωρητϋσ (ελεγκτϋσ) 

Ο λφκνο απαηηεί ηελ εθινγή, απφ ηνπο κεηφρνπο, ελφο λφκηκνπ επηζεσξεηή θαη 

αλαπιεξσηή επηζεσξεηή κία θνξά ην ρξφλν ζηε ζπλήζε γεληθή ζπλέιεπζε. Ζ εθινγή 

πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο επηζεσξεηψλ θαη αλαπιεξσηή ηνπ είλαη πξναηξεηηθή. Γεληθά, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ επηζεσξεηή είλαη λα ιεηηνπξγεί σο παξαηεξεηήο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κεηφρσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη κπνξεί λα δησρζεί πνηληθψο γηα παξαβίαζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ. Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ, φπσο πνηληθά επηβαξπκέλα άηνκα, κέιε ηνπ Γ 

θαη νη ζπγγελείο ηνπο, θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη θαη αζρνινχληαη κε ηελ 

εηαηξεία απνθιείνληαη απφ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπο γηα απηή ηε ζέζε. Δπηπιένλ, ν 

επηζεσξεηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη Έθζεζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θάζε ρξφλν. 

 

4.1.6.2 Βιβλύα Λογαριαςμού. 

Σφζν νη δεκφζηεο φζν θαη νη ηδησηηθέο κεηνρηθέο εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

δηαηεξνχλ ην βηβιίν ινγαξηαζκψλ, βηβιίν παξαγγειηψλ θαη αληίγξαθν βηβιίσλ εκπφξσλ 

ζηελ πεξζηθή γιψζζα. Σα βηβιία απηά απαηηνχληαη σο βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο θαη ε απνηπρία ηήξεζήο ηεο απζηεξά ζχκθσλα 

κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα νη θνξνινγηθέο αξρέο λα 

απνθαζίζνπλ νη ίδηεο ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο. 
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4.1.6.3 Επωνυμύα επιχεύρηςησ. 

Ο λφκνο απαηηεί νη ιέμεηο "Ηδησηηθή Δηαηξεία Κεθαιαηαγνξάο (Sherkat Sahami 

Khass)" λα εκθαλίδνληαη κε ην φλνκα κηαο ηδησηηθήο εηαηξείαο θαη φηη απηέο νη ιέμεηο 

εκθαλίδνληαη εκθαλψο ζε φια ηα επηζηνιφραξηα, ηηο δεκνζηεχζεηο θαη ηηο εηδνπνηήζεηο 

ηεο εηαηξείαο. Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ην Γξαθείν Δγγξαθήο Δπηρεηξήζεσλ απαηηεί ηε 

ρξήζε ηξαληθψλ νλνκάησλ θαη ζα αξλεζεί λα θαηαρσξίζεη λέν φλνκα εηαηξείαο πνπ είλαη 

εμαηξεηηθά παξφκνην κε ην φλνκα κηαο εηαηξείαο ήδε εγγεγξακκέλεο. 

 

4.1.7 Οριςμϋνεσ από τισ διαφορϋσ μεταξύ δημόςιων και ιδιωτικών εταιρειών κοινού 

μετοχικού κεφαλαύου. 

 

 Ιδησηηθή εηαηξεία θνηλνχ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

Γεκφζηα εηαηξεία θνηλνχ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

Διάρηζην θεθάιαην IRR 1.000.000 IRR 5.000.000 

Αλψηαην φξην νλνκαζηηθήο 
αμίαο κεηνρήο 

- IRR 10.000 

Διάρηζηε εγγξαθή 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

20% 100% 

Διάρηζην θαηαβεβιεκέλν 
θεθάιαην 

35% 35% κεηξεηά 
100% ηνπ κε ξεπζηνχ 

θεθαιαίνπ 

Τπνρξεψζεηο αχμεζεο 
θεθαιαίνπ 

Με απφθαζε κεηφρσλ Με δεκφζηα εγγξαθή ζην 
βηβιίν κεηφρσλ 

Διάρηζην φξην Μειψλ Γ 2 5 

Μέγηζην bonus κειψλ Γ 10% ησλ κεξηζκάησλ 5% ησλ κεξηζκάησλ 

Καηαζηαηηθή ζπλάληεζε 
ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν 

ΟΥΗ ΝΑΗ 

Θεψξεζε εηήζησλ 
Λνγηζηηθψλ Διέγρσλ απφ 
Οξθσηνχο Λνγηζηέο 

ΟΥΗ ΝΑΗ 

 

 

4.1.8 Λύςτα βαςικών προνοιών που θα περιληφθούν ςτο καταςτατικό. 

Γεληθά, ην θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

1. Δπσλπκία ηεο εηαηξείαο. 

2. Σχπνο ηεο εηαηξείαο. 

3. Γηάξθεηα ηεο εηαηξείαο. 

4. Οη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο δηαηππσκέλνη θαη νξηζκέλνη ξεηά. 

5. Σνπνζεζία ηεο έδξαο θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, εάλ ππάξρνπλ. 

6. Λεπηνκέξεηεο γηα ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πνπ πξνζδηνξίδεη ην θαηαβιεζέλ 

πνζφ ζε κεηξεηά θαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε είδνο, ρσξηζηά. 

7. Αξηζκφο ησλ αλσλχκσλ κεηνρψλ θαη ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ θαη νλνκαζηηθή αμία 

απηψλ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ, ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ πξνλνκίσλ πνπ ηηο αθνξνχλ. 

8. Λεπηνκέξεηεο γηα ην πνζφ ησλ θαηαβεβιεκέλσλ κεηνρψλ. 
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9. Ολνκαηεπψλπκν εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ πνπ ζα ππνγξάςνπλ ηα 

πηζηνπνηεηηθά κεηνρψλ. 

10. Σξφπνο πξφζθιεζεο γηα ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ θαη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία πξέπεη λα πιεξσζνχλ. 

11. Σξφπνο κεηαβίβαζεο νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ. 

12. Σξφπνο κεηαηξνπήο ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ζε κεηνρέο ζηνλ θνκηζηή θαη 

αληηζηξφθσο. 

13. Σξφπνο θαη ζπλζήθεο αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

14. Πεξίνδνο θαη ηξφπνο ζχγθιεζεο γεληθψλ ζπλειεχζεσλ. 

15. Καλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηελ απαξηία ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ θαη ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ζπλειεχζεσλ. 

16. Σξφπνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη αξηζκφο ησλ ςήθσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ απνδνρή ησλ δξάζεσλ/απνθάζεσλ ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ. 

17. Αξηζκφο κειψλ Γ, ηξφπνο εθινγήο ηνπο, ζεηεία, ηξφπνο εθινγήο ησλ δηαδφρσλ 

κειψλ Γ πνπ πεζαίλνπλ ή παξαηηνχληαη ή θαζίζηαληαη αλίθαλνη ή έρνπλ απνκαθξπλζεί 

απφ ην αμίσκά ηνπο ή έρνπλ ζηεξεζεί ησλ θαζεθφλησλ ηνπο έλεθα νηνπδήπνηε λνκηθνχ 

πξνβιήκαηνο. 

18. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πεδίν ιεηηνπξγηθψλ πξάμεσλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ Γ. 

19. Καζνξηζκφο ρξφλνπ θαη ηξφπνπ ζχγθιεζεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ. 

20. Καλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηελ απαξηία ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

21. Σξφπνο εθινγήο ηνπ πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ θαη δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 

ηνπο. 

22. Σξφπνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη αξηζκφο ησλ ςήθσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ απνδνρή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ. 

23. Αξηζκφο κεηνρψλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζηελ εηαηξεία σο 

εγγχεζε/παξαθαηαζήθε γηα αζηνρία πξάμεσλ θαηά ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ηνπο. 

24. Δάλ ε εηαηξεία ζα έρεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο λνκηθνχο επηζεσξεηέο θαη ηνλ ηξφπν 

εθινγήο θαη ζεηείαο ηνπο. 

25. Δάλ ε εηαηξεία ζα έρεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο θαη ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

26. Ζκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 

θαη ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνπο λνκηθνχο επηζεσξεηέο θαη ηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε. 

27. Γηαδηθαζία εζεινπζίαο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξείαο θαη δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο 

ησλ ππνζέζεψλ ηεο. 

28. Σξφπνο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

 

4.2 Τποκαταςτόματα και γραφεύα εκπροςώπηςησ ξϋνων εταιρειών. 
 

Μηα μέλε εηαηξεία κπνξεί λα ηδξχζεη ππνθαηαζηήκαηα ή αληηπξνζσπεπηηθά 

γξαθεία ζην Ηξάλ. Ο λφκνο πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξηζε/ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ θαη 
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αληηπξνζσπεπηηθψλ γξαθείσλ μέλσλ εηαηξεηψλ ζην Ηξάλ εγθξίζεθε ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 

1997:  

Άξζξν κφλν: 

"Οη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ ζεσξνχληαη λφκηκεο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο, 

κπνξνχλ ππφ ηνλ φξν παξνρήο ακνηβαίαο κεηαρείξηζεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηηο ηξαληθέο εηαηξείεο, λα ηδξχνπλ ππνθαηαζηήκαηα θαη γξαθεία 

εθπξνζψπεζεο ζην Ηξάλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί 

απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ 

Ηξάλ ". 

 

4.2.1 Εξουςιοδοτημϋνεσ εταιρεύεσ.  

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ηα εθηειεζηηθά λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα ηνπ 

λφκνπ πνπ επέηξεπαλ θαηαρψξηζε ππνθαηαζηεκάησλ θαη γξαθείσλ αληηπξνζσπεηψλ 

αιινδαπψλ εηαηξεηψλ ζην πιαίζην ηεο ππ. αξηζ. 019776T / M / 78-930 ζηηο 2 Μαΐνπ 

1999 εθηειεζηηθήο απφθαζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 1 απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ, νη 

εηαηξείεο πνπ ζεσξνχληαη λνκηθέο εηαηξείεο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο, δειαδή έρνπλ 

ππάξμεη θαη έρνπλ ζπζηαζεί κε βάζε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ησλ ρσξψλ 

απηψλ θαη είλαη λνκηθά πξφζσπα, κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ ππνθαηαζηήκαηα ή 

αληηπξνζσπεπηηθά γξαθεία ζην Ηξάλ, βάζεη ηνπ ηζρχνληνο λφκνπο θαη θαλνληζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

4.2.2 Διαφορϋσ μεταξύ Γραφεύου Αντιπροςωπεύασ, Γραφεύου Διαςύνδεςησ και 

Τποκαταςτόματοσ μιασ ξϋνησ εταιρεύασ ςτο Ιρϊν. 

 Α. ε πεξίπησζε πνπ ην γξαθείν ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο αζρνιείηαη κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, φπσο ε 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ βάζεη ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη απφ θαη κεηαμχ ηεο έδξαο ηεο 

εηαηξείαο εθηφο Ηξάλ θαη πειάηε ζην Ηξάλ, ηφηε ην εγγξαγξακκέλν Γξαθείν ζην Ηξάλ 

απνθαιείηαη Τπνθαηάζηεκα (Branch Office).  

Β. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην γξαθείν εθπξνζσπεί ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη 

πσιεί ηα πξντφληα ηεο έδξαο ζην Ηξάλ ή πξνζθέξεη ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε θαη 

δηαπξαγκάηεπζε κε βάζε ηνπο φξνπο ησλ ζπκθσληψλ πνπ ζα ζπλαθζνχλ κεηαμχ ηεο 

εηαηξείαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο ζην Ηξάλ θαη αθφκα ζα ζπλάςνπλ ζπκθσλίεο κε ηνπο 

πειάηεο απηνχο θ.ιπ., ην γξαθείν απηφ απνθαιείηαη Γξαθείν Αληηπξνζψπεπζεο 

(Representative Office). 

Γ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην γξαθείν κηαο αιινδαπήο εηαηξείαο αζθεί 

απνθιεηζηηθά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αγνξάο (εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα εμ νλφκαηνο 

ηεο έδξαο ηεο) θαη ππνβάιεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

επθαηξίεο γηα ηελ εηαηξεία ζηελ έδξα ηεο, ψζηε νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο (Performa Invoices) 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη απεπζείαο απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο 

ζηνπο πειάηεο ζην Ηξάλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ην γξαθείν δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη 

δηθά ηνπ εηζνδήκαηα ζην Ηξάλ θαη ηα έμνδά ηνπ ζα θαιχπηνληαη απφ κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ απφ ηελ έδξα εθηφο Ηξάλ, ηφηε ην γξαθείν ζα νλνκάδεηαη Γξαθείν 

Γηαζχλδεζεο (Liaison Office). 
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4.2.3 Επιτρεπόμενεσ Δραςτηριότητεσ. 

4.2.3.1 Παροχό υπηρεςιών μετϊ την πώληςη. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ αιινδαπέο εηαηξείεο πξνκεζεχνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο ζε 

Iξαληθά λνκηθά πξφζσπα, νη ελ ιφγσ εηαηξείεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ θαηαρψξηζε 

ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ή αληηπξνζσπεηψλ ηνπο ζην Ηξάλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

κεηά ηελ πψιεζε (guarantee and warranty) ζην Ηξάλ. 

 

4.2.3.2 Υλοπούηςη εκτελεςτικών ϋργων. 

Οη αιινδαπέο εηαηξείεο, νη νπνίεο είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζε ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη κε Ηξαληθέο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο πξφζσπα (θπζηθά πξφζσπα θαη 

λνκηθέο νληφηεηεο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ραξαθηήξα), κπνξεί λα απαηηείηαη ε χπαξμε 

Τπνθαηαζηεκάησλ ή Γξαθείσλ Αληηπξνζψπεπζεο εγγεγξακκέλσλ ζην Ηξάλ. 

 

4.2.3.3 Διερεύνηςη επενδύςεων ςτο Ιρϊν. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί θαηαξράο φηη νη μέλεο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ επέλδπζε ζην Ηξάλ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε κία απφ ηηο δχν 

αθφινπζεο δξάζεηο: 

1. Δπέλδπζε ζην πιαίζην ηνπ FIPPA κε άδεηα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ γηα ηελ επέλδπζε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή βνήζεηα θαη ηελ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ρνξεγείηαη θαηά πεξίπησζε κεηά ηελ ππνβνιή ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

2. πκκεηνρή ζε θνηλνπξαμίεο απεπζείαο κε Ηξαληθά θπζηθά πξφζσπα θαη λνκηθά 

πξφζσπα δεκηνπξγψληαο κηα θνηλή επηρείξεζε ή θάλνληαο κηα επέλδπζε ζε κηα ήδε 

ππάξρνπζα Κνηλνπξαμία. Οη αιινδαπέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ 

ππνθαηαζηήκαηα ή γξαθεία αληηπξνζψπεπζεο γηα λα πξνβνχλ ζε πξνειέγρνπο (due 

diligence) θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επέλδπζεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα απφ ηηο δχν 

παξαπάλσ κεζφδνπο. 

 

4.2.3.4 Συνεργαςύα για ϋργα ςε τρύτη χώρα. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο Ηξαληθέο θαηαζθεπαζηηθέο θαη ηερληθέο εηαηξείεο έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε βηνκεραληθψλ, ηερληθψλ αλαπηπμηαθψλ θαη άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηε ρψξα θαη γηα ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο 

κε εηαηξείεο άιισλ ρσξψλ. Ζ μέλε εηαηξεία, πνπ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε ηέηνηεο 

ζπκθσλίεο, κπνξεί λα ζπζηήζεη ππνθαηάζηεκα ή αληηπξνζσπεία ηεο εηαηξείαο ηεο ζην 

Ηξάλ ππνβάιινληαο ηα απαηηνχκελα έγγξαθα. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα μέλε 

εηαηξεία, πνπ έρεη νξηζηεί γηα λα πινπνηήζεη έλα θαηαζθεπαζηηθφ ή άιιν έξγν ή λα 

παξάμεη ππεξεζίεο ζε ηξίηε ρψξα, επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ην έξγν απηφ, κέζσ 

θνηλήο επηρείξεζεο κε Ηξαληθή θαηαζθεπαζηηθή ή άιιε εηαηξεία, κπνξεί λα ζπζηήζεη 

Τπνθαηάζηεκα ή Αληηπξνζσπεπηηθφ γξαθείν ζην Ηξάλ. 
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4.2.3.5 Εξαγωγό και μεταφορϊ τεχνολογύασ. 

Οη αθφινπζεο μέλεο εηαηξείεο ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηηο κεηαθνξέο 

ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα θαηαρσξίζνπλ ππνθαηάζηεκα ή αληηπξνζσπεία ηεο εηαηξείαο 

ηνπο ζην Ηξάλ: 

1. Ξέλεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε θαη αχμεζε ησλ εμαγσγψλ Ηξαληθψλ κε πεηξειατθψλ πξντφλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηνκεραληθψλ θαη γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ 

ρεηξνηερλίαο. 

2. Ξέλεο εηαηξείεο πνπ κεηαθέξνπλ ηερλνγλσζία ζε Ηξαλνχο ππεθφνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ ζην Ηξάλ. 

3. Οη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ηερλνινγία παξαγσγήο βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ ζθνπεχνπλ λα κεηαθέξνπλ ηελ ηερλνγσλζία γηα ηελ παξαγσγή ησλ ελ ιφγσ 

πξντφλησλ ζε Ηξαλνχο ππεθφνπο εγθαζηζηψληαο εξγνζηάζηα ζην Ηξάλ. 

 

4.2.3.6 Δραςτηριότητεσ που απαιτούν ϊδεια. 

Ξέλεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε κε θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνπ απαηηνχλ ηελ έθδνζε άδεηαο απφ 

θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ ππνθαηάζηεκα ή αληηπξνζσπεία ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπο ζην Ηξάλ. Οη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ δξάζεηο 

ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο ρξεηάδνληαη άδεηα απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ψζηε λα αζθνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην Ηξάλ. Γηα παξάδεηγκα πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο 

ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ κέζσ ηεο ζάιαζζαο, μεξάο (νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ) 

θαη αέξα, απαηηείηαη άδεηα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Μεηαθνξψλ θαη ηαζκψλ. Δπίζεο, ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα απαηηεί άδεηα απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ 

Ηξάλ. 

 

4.2.4 Τποκατϊςτημα (Brunch) αλλοδαπόσ επιχεύρηςησ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ εθηειεζηηθνχ λφκνπ πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξηζε 

ππνθαηαζηήκαηνο θαη αληηπξνζσπεπηηθνχ γξαθείνπ μέλσλ εηαηξεηψλ ζην Ηξάλ, ην 

ππνθαηάζηεκα/brunch είλαη ν ηνπηθφο (Ηξαληθφο) θνξέαο ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο πνπ 

αζθεί ηεο δξαζηεξηφηεηέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο ζην Ηξάλ απεπζείαο 

κέζσ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ βαζηθψλ αληηπξφζσπσλ. 

 

4.2.5 Απαιτούμενα ϋγγραφα για την εγγραφό των Τποκαταςτημϊτων αλλοδαπόσ 

εταιρεύασ. 

Οη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ πξνηίζεληαη λα ηδξχζνπλ ππνθαηάζηεκα ζην Ηξάλ 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα έγγξαθα ζην Γξαθείν Δγγξαθήο Δηαηξεηψλ 

(Companies Registration Office) ζηελ Σερεξάλε: 

1. Αίηεζε γξαπηψο λα ππνβιεζεί απφ ηελ εηαηξεία. 

2.Πηζηνπνηεκέλα θσηναληίγξαθα ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εηδνπνίεζε ελζσκάησζεο θαη 

ηειεπηαίσλ αιιαγψλ ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο. 

3. Ζ ηειεπηαία επηβεβαησκέλε νηθνλνκηθή έθζεζε ηεο εηαηξείαο. 
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4. Μηα κειέηε ζθνπηκφηεηαο πνπ πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. 

- Πεξηγξαθή ησλ ιφγσλ θαη ησλ αλαγθψλ εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζην Ηξάλ. 

- πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο ζην Ηξάλ. 

- Δθηίκεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ηνπηθνχ θαη αιινδαπνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

- Ο ηξφπνο πξνκήζεηαο ησλ θεθαιαίσλ ζε Rials θαη ζε μέλα λνκίζκαηα πνπ απαηηνχληαη 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. πζηαηηθή επηζηνιή απφ 

θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπζηαζεί ην ππνθαηάζηεκα θαη’ 

εθαξκνγή ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο θαη ηνπ ελ ιφγσ θπβεξλεηηθνχ 

νξγαληζκνχ. 

6. Γήισζε εγγξαθήο (έληππν πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ αιινδαπή 

εηαηξεία). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο (έληππν πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ 

αιινδαπή εηαηξεία). 

8. Δπηζηνιή εμνπζηνδφηεζεο πνπ έδσζε ε αιινδαπή εηαηξεία ζηνλ θχξην αληηπξφζσπφ 

ηεο (ή πεξηζζφηεξνπο) ζην Ηξάλ. 

9. Μηα επηζηνιή δέζκεπζεο κε ηελ νπνία ε μέλε εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε 

λα ηεξκαηίζεη θαη λα θιείζεη ην ππνθαηάζηεκά ηεο ζην Ηξάλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο πνπ παξαρσξεζεί ζην ππνθαηάζηεκα απφ ηηο Ηξαληθέο αξρέο αλαθιεζεί θαη 

αθπξσζεί. Σν ππνθαηάζηεκα ζε ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη λα θιείζεη κε ηνλ νξηζκφ ελφο 

εθθαζαξηζηή, ν νπνίνο ζα ηεξκαηίζεη θαη ζα εθθαζαξίζεη ην ππνθαηάζηεκα εληφο 

πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γξαθείν Δγγξαθήο Δηαηξεηψλ. Όια ηα έγγξαθα πνπ 

ζπληάζζεη ε αιινδαπή εηαηξεία γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο (φπσο ηα ηνπηθά κεηξψα). Αθνινχζσο πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο έδξαο ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα επηθπξψλνληαη απφ ηελ Ηξαληθή πξεζβεία ηεο ελ ιφγσ ρψξαο. 

Σα πξναλαθεξζέληα έγγξαθα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθξαζηνχλ ζηα 

Πεξζηθά απφ επίζεκνπο κεηαθξαζηέο θαη λα επηθπξσζνχλ απφ δηθαζηηθή ππεξεζία ζην 

Ηξάλ (Τπ. Γηθαηνζχλεο). Οη κεηαθξάζεηο θαη ηα πξσηφηππα έγγξαθα πξέπεη ζηε 

ζπλέρεηα λα ππνβιεζνχλ ζην Γξαθείν Καηαρψξεζεο Δηαηξεηψλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο.  

 

4.2.6 Ευθύνεσ μιασ ξϋνησ εταιρεύασ ςε ςχϋςη με την Τποκατϊςτημα. 

Έλα ππνθαηάζηεκα ζεσξείηαη φηη δηεμάγεη εξγαζίεο ζην Ηξάλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο έδξαο 

ηεο εηαηξίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ππεχζπλε γηα φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. 

 

4.2.7 Πρϊκτορεσ (τοπικού). 

Ωο "πξάθηνξαο" κηαο μέλεο εηαηξείαο λνείηαη έλα θπζηθφ πξφζσπν ή κηα λνκηθή 

νληφηεηα, πνπ εμνπζηνδνηνχκελν κε κηα ζπκθσλία αληηπξνζσπείαο, εθηειεί νξηζκέλεο 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζην Ηξάλ.  

 



47 
 

4.2.8 Απαιτούμενα ϋγγραφα για την καταχώρηςη των Γραφεύων Αντιπροςώπευςησ 

(Representative Offices) αλλοδαπών εταιρειών. 

1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έλα θπζηθφ πξφζσπν ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο κηαο 

αιινδαπήο εηαηξείαο, ε πεξζηθή κεηάθξαζε ησλ αθφινπζσλ εγγξάθσλ θαη 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Γξαθείν Δγγξαθψλ Δηαηξεηψλ: 

α) Πηζηνπνηεκέλε θσηνηππία ηεο ζπκθσλίαο πνπ ζπλάθζεθε. 

β) Φσηνηππία ηνπ θπιιαδίνπ ηαπηνπνίεζεο (shenas'nameh) ή ηνπ δηαβαηεξίνπ, αλ ν 

αληηπξφζσπνο δελ είλαη ηξαλφο ππήθννο. 

γ) Σε δηεχζπλζε ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ αληηπξνζψπνπ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ γξαθείνπ 

ηνπ αληηπξνζψπνπ). Παξνπζίαζε ησλ πξνεγνπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

αληηπξνζψπνπ ζε ζρέζε κε ηα έξγα πνπ ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη βάζεη ηεο 

ζπκθσλίαο αληηπξνζσπείαο. 

δ) Πηζηνπνηεκέλε θσηνηππία ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θχξηαο αιινδαπήο εηαηξείαο, καδί κε 

ηελ εηδνπνίεζε εγγξαθήο θαη ηηο ηειεπηαίεο αιιαγέο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο. 

ε) Έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θχξηαο αιινδαπήο εηαηξείαο θαη πεξηγξαθή 

ησλ ιφγσλ θαη αλαγθαηφηεηαο απφθηεζεο Γξαθείνπ Αληηπξνζψπεπζεο. 

ζη) Σελ ηειεπηαία ειεγκέλε θνξνινγηθή έθζεζε ηεο θχξηαο αιινδαπήο εηαηξείαο. 

δ) πζηαηηθή επηζηνιή απφ ην αξκφδην ππνπξγείν (ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπλαθζεί 

ζχκβαζε κε θπβεξλεηηθή νληφηεηα). 

ε) Γήισζε εγγξαθήο αιινδαπήο εηαηξείαο. 

ζ) Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο αιινδαπήο εηαηξείαο. 

i) Δπηζηνιή εμνπζηνδφηεζεο ηνπ θχξηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο. 

 

2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα λνκηθή νληφηεηα ελεξγεί σο εθπξφζσπνο κηαο 

αιινδαπήο εηαηξείαο, νθείιεη λα ππνβάιεη ζε πεξζηθή κεηάθξαζε θαη ηα πξσηφηππα 

αληίγξαθα ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ ζην Γξαθείν Δγγξαθψλ Δηαηξεηψλ: 

α) Θεσξεκέλε θσηνηππία ηεο ζχκβαζεο αληηπξνζσπείαο πνπ ζπλάπηεηαη κε ηελ 

αιινδαπή εηαηξεία. 

β) Θεσξεκέλε θσηνηππία ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θχξηαο αιινδαπήο εηαηξείαο, καδί κε ηελ 

εηδνπνίεζε εγγξαθήο θαη ηηο ηειεπηαίεο αιιαγέο ηνπ αληηπξνζψπνπ εηαηξεία πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλε ζηηο αξκφδηεο αξρέο. 

γ) Σα αξρεία θαη ην ηζηνξηθφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ 

ππνβάιιεη αίηεζε εγγξαθήο σο εθπξφζσπνο γηα ηα έξγα πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζην 

πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο αληηπξνζσπείαο. 

δ) Σν θαηαζηαηηθφ ηεο αιινδαπήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο, ηελ εηδνπνίεζε ζχζηαζεο 

ηεο θαη νη ηειεπηαίεο αιιαγέο πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

ε) Έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θχξηαο αιινδαπήο εηαηξείαο θαη πεξηγξαθή 

ησλ ιφγσλ θαη αλαγθαηφηεηαο λα αληηπξνζσπεπζεί. 

ζη) Σελ ηειεπηαία ειεγκέλε νηθνλνκηθή έθζεζε ηεο αιινδαπήο θχξηαο εηαηξείαο. 

δ) Τπνβάιιεη ζπζηαηηθή επηζηνιή ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ (ζε πεξίπησζε πνπ ε 

ζχκβαζε έρεη ζπλαθζεί κε θπβεξλεηηθή νληφηεηα). 

ε) Γήισζε εγγξαθήο ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο. 

ζ) Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο. 
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Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, φια ηα έγγξαθα ηεο θχξηαο εηαηξείαο πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί θαη εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

(φπσο ην Μεηξψν Δηαηξεηψλ) θαη λα επηθπξσζνχλ απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο 

ρψξαο απηήο θαη θαηφπηλ λα ζεσξεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Ηξαληθή πξεζβεία. Σα 

αλσηέξσ αλαθεξζέληα έγγξαθα ζα κεηαθξαζηνχλ ζηα πεξζηθά απφ επίζεκνπο 

κεηαθξαζηέο θαη ζα πηζηνπνηεζνχλ απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο (Τπ. Γηθαηνζχλεο ηνπ 

Ηξάλ). Οη κεηαθξάζεηο θαη ηα πξσηφηππα έγγξαθα ππνβάιινληαη ζηε ζπλέρεηα ζην 

Γξαθείν Δγγξαθήο Δηαηξεηψλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ γξαθείνπ αληηπξνζσπείαο. 

 

4.2.9 Ευθύνεσ του υποκαταςτόματοσ (Brunch Office) και του πρϊκτορα αλλοδαπόσ 

εταιρεύασ. 

Ο (νη) πξάθηνξαο (νη) κηαο αιινδαπήο εηαηξείαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Ηξάλ επ’ νλφκαηη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

Γειαδή σο αθνινχζσο: 

1. Λχζε θαη εθθαζάξηζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο 

άδεηαο πνπ παξαρσξήζεθε ζηελ αιινδαπή εηαηξεία λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην Ηξάλ. 

2. Τπνβνιή ηεο εηήζηαο έθζεζεο δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ ειέγρζεθαλ απφ αλεμάξηεηνπο 

ειεγθηέο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηεο εηαηξείαο,  ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ Ηξάλ. 

3. Τπνβνιή ηεο έθζεζεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή 

αληηπξνζσπείαο ζην Ηξάλ καδί κε ηηο ειεγκέλεο θνξνινγηθέο δειψζεηο κέζα ζε ηέζζεξηο 

(4) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, ζηελ αξκφδηα αξρή ζην Ηξάλ. 

4. Γηαρείξηζε θαη δηεπζέηεζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ή ηνπ 

Γξαθείνπ αληηπξνζσπείαο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ 

θαηνηθία ηνπο ζην Ηξάλ. 

 

4.2.10 Υόροσ που ιςχύει για τουσ οργανιςμούσ και τα υποκαταςτόματα αλλοδαπών 

εταιρειών ςτο Ιρϊν. 

  Δθπξφζσπνη θαη ππνθαηαζηήκαηα μέλσλ εηαηξεηψλ ζην Ηξάλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ππέξ ηεο αιινδαπήο κεηξηθήο εηαηξείαο, ζπιιέγνληαο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα, θαζψο θαη νξγαλψλνληαο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ, ρσξίο Γηθαίσκα λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο, ελψ ιακβάλνπλ ρξήκαηα απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία 

σοαπνδεκίσζε γηα ηηο δαπάλεο ηνπο, δελ ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο. Ζ αλαθνξά 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ (Direct Taxation Law) ην αλαθέξεη 

κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα: 

εκείσζε 3: "Σα ππνθαηαζηήκαηα θαη ηα γξαθεία αληηπξνζσπείαο μέλσλ εηαηξεηψλ θαη 

ηξαπεδψλ ζην Ηξάλ ηα νπνία πξνβαίλνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εκπνξία θαη ηε 

ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζην Ηξάλ γηα ηελ κεηξηθή 

εηαηξεία, ρσξίο λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνβαίλνπλ ζε ζπλαιιαγέο ζην Ηξάλ, θαη ε 

νπνία εηζπξάηηεη πνζά απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα έμνδα θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο αλάγθεο, δελ ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο. " 
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5. Υορολογύα: Αναςκόπηςη του Ιρανικού Υορολογικού 

υςτόματοσ. 
 

5.1 Υορολογικό βϊςη και ποςοςτϊ. 
Σν ηξαληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο, δχν γεληθέο θαηεγνξίεο θφξσλ: άκεζνπο θαη έκκεζνπο. Με βάζε ηελ έξεπλα ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δπελδχζεσλ, Οηθνλνκηθήο θαη Σερληθήο Βνήζεηαο ηνπ Ηξάλ ("OIETAl"), ην 

κεξίδην ησλ άκεζσλ θφξσλ επί ησλ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ είλαη ζήκεξα 

ζρεδφλ 68%. 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη άκεζσλ θφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θφξσλ εηζνδήκαηνο θαη ησλ θφξσλ ηδηνθηεζίαο. Κάζε θαηεγνξία άκεζσλ θφξσλ, κε ηε 

ζεηξά ηεο, ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα. Οη έκκεζνη θφξνη πεξηιακβάλνπλ θφξνπο επί ησλ 

εηζαγσγψλ θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ). Οη θφξνη επί ησλ εηζαγσγψλ 

εηζπξάηηνληαη επί ηνπ παξφληνο απφ ηελ Ηξαληθή Σεισλεηαθή Οξγάλσζε θαη δελ 

ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο Ηξαληθήο Δζληθήο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο (INTA).  

 

 

5.2. Άμεςη φορολογύα. 
Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη άκεζσλ θφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θφξσλ εηζνδήκαηνο θαη ησλ θφξσλ ηδηνθηεζίαο. Κάζε θαηεγνξία άκεζσλ θφξσλ, κε ηε 

ζεηξά ηεο, ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα. Οη έκκεζνη θφξνη πεξηιακβάλνπλ θφξνπο επί ησλ 

εηζαγσγψλ θαη θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ). Οη θφξνη επί ησλ εηζαγσγψλ 

ζπιιέγνληαη επί ηνπ παξφληνο απφ ηα ηξαληθά ηεισλεία θαη δελ ππάγνληαη ζηε 

δηθαηνδνζία ηεο INTA. Ο πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ελ ζπληνκία δηάθνξνπο ηχπνπο θφξσλ 

ζην Ηξαληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

  
Tax 

Category  

Tax 

Type   
Tax Base 

Act/ 

Chapter/Article  

Taxable Income  Taxable 

Persons  

Tax Rates  

Direct 

Taxes  

Income 

Taxes 

Real Estate 

Income Tax  

DTA - C/I/52-58 Income of persons 

derived from transfer of 

rights in immovable 

properties situated in 

Iran, less the 

exemptions: total rent, 

less a deduction of 

25% for expenses, 

depreciations, and 

commitments of the 

owner in regard to the 

property.  

Owners who 

have rented 

their 

immoveable 

properties 

to others  

15%-35%  
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Tax 

Category  

Tax 

Type   
Tax Base 

Act/ 

Chapter/Article  

Taxable Income  Taxable 

Persons  

Tax Rates  

Employment 

Income Tax 

DTA -C/III/82-

92 

Salaries, wages or any 

other remuneration 

received by individuals 

in respect of their 

employment services.  

Payments for works 

conducted out of Iran, 

shall be subject to the 

tax, provided that the 

payer is an Iranian 

resident.    

Individuals  10%  for 

public sector 

employees 

and the 

others 10-

35% 

Individual 

Business 

Income Tax  

DTA -C/IV/ 93-

104 

Unincorporated 

business activities 

(aggregate sale of 

goods and services) 

less the exemptions 

provided in the DTA 

Individuals  15-35% 

Corporate 

Income Tax 

DTA -C/V/105-

118 

Aggregate profits of 

companies, and the 

profits from the profit-

making activities of 

other legal persons, 

derived from sources 

in Iran or abroad, less 

the losses from 

nonexempt sources 

and minus the 

provisioned 

exemptions 

Legal 

Persons  

25% 

Tax on 

Incidental 

Income 

DTA -

C/VI/11119-131 

Income earned ex 

gratia or through 

favoritism or as an 

award.  

Real or legal 

person  

15-35%  

Property 

Taxes 

Tax on 

Transfer of 

Real 

Properties 

DTA -C/I/59-80 Final transfer of real 

estates & goodwill 

shall be subject to 

taxation at the date of 

transfer.     

Real or legal 

person  

5% & 2%  

Tax on 

Transfer of 

Shares  

DTA -D/I/143 Nominal value of 

transfer of shares  

Joint Stock 

Companies 

and other 

Companies  

0.5% & 4% 

Inheritance 

Tax 

DTA -B/IV/17-

43 

Any estate left from the 

deceased individual.   

Real person  5-65% 
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Tax 

Category  

Tax 

Type   
Tax Base 

Act/ 

Chapter/Article  

Taxable Income  Taxable 

Persons  

Tax Rates  

Stamp 

Duties 

DTA -B/5/44-51 Each sheet of check 

printed by banks (Rls. 

200), bill of exchange, 

promissory notes 

(0.3%), and other 

documents and 

negotiable papers with 

specified amounts.    

  As 

provisioned 

in Articles 44-

51 

Indirect 

Taxes  

VAT Value Added  

VATA Value added 

resulting from the 

sale of all goods and 

services and their 

imports, except 17 

items listed in 

Article 12 of the VAT 

Act (VATA) as the 

exempted ones 

Real and 

Legal 

Persons  

6% currently, 

to be 

annually 

increased for 

1% up to 8% 

by the end of 

the 5
th

 

Development  

Plan 

  

     

Taxes 

on  

Imports 

Currently collectible by the Iranian Customs Organization.    

  

 

 

5.3. Υορολογικού ςυντελεςτϋσ. 
 

Μεξηθνί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο είλαη νη 

αθφινπζνη: 

Tax bases   Tax rates 

Company Income Tax   25% 

Real Persons Income Tax Rates of the Article 131 

Up to IRR 30,000,000 15% 

30,000,000 to 100,000,000 20%  

100,000,000 to 250,000,000 25%  

250,000,000 to 1,000,000,000 30%  

Over 1,000,000,000 35%  

Public Sector Salaries Income Tax   10% on annual income 

Private Sector Salaries Income Tax Up to IRR 42,000,000 10% on annual income 

Over IRR 42,000,000 Rates of Article 131 

Rental Income Tax   Rates of Article 131 

Transfer Tax Goodwill 2% 

Real properties 5% 

Shares 0.5% (listed companies' shares) 

4% (other companies) 

Value Added Tax   6% 
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5.4. Υορολόγηςη ξϋνων επενδυτών ςτο Ιρϊν. 
Όια ηα λνκηθά ή ινηπά πξφζσπα κε ηξαληθήο ππεθνφηεηαο  θαη ινηπέο λνκηθέο 

νληφηεηεο γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε ζην Ηξάλ θαη επίζεο γηα ην εηζφδεκα πνπ 

απνθηήζεθε έλεθα ρνξήγεζεο άδεηαο ή άιισλ δηθαησκάησλ, ηερληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

βνήζεηαο ή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ πνπ γπξίζηεθαλ ζην έδαθνο ηνπ Ηξάλ ππφθεηληαη 

ζε θνξνινγία. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ μέλνπ επελδπηή, ηζρχνπλ 

δηάθνξνη θφξνη θαη απαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ, ηνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο, ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θιπ. 

Οη μέλνη επελδπηέο ζην Ηξάλ απνιακβάλνπλ ηεο ίδηαο ππνζηεξίμεο θαη 

πξνλνκίσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο Ηξαλνχο επελδπηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηφζν νη 

Ηξαλνί φζν θαη νη μέλνη επελδπηέο πιεξψλνπλ ην ίδην πνζφ θφξσλ. Οη θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο θαη νη εθπηψζεηο παξέρνληαη εμίζνπ ζε εγρψξηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη μέλεο επελδχζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπλήζσο σο λνκηθέο νληφηεηεο, 

ζα επηθεληξσζνχκε ζηε ζπλέρεηα ζε θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο γηα ηνλ εηαηξηθφ θφξν 

εηζνδήκαηνο. 

 

5.4.1. Εταιρικόσ φόροσ ειςοδόματοσ. 

Α) Γεληθά Θέκαηα. 

Οη αιινδαπέο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ θαηνηθνχλ ζην εμσηεξηθφ θνξνινγνχληαη κε 

θαη ' απνθνπήλ πνζνζηφ 25% γηα ην ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζήο ηνπο ζην Ηξάλ ή απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχλ, 

άκεζα ή κέζσ ησλ νξγαληζκψλ ζην Ηξάλ. 

Σα λνκηθά πξφζσπα δελ ππφθεηληαη ζε άιινπο θφξνπο επί ησλ κεξηζκάησλ ή 

ησλ θεξδψλ εηαηξηθήο ζρέζεο πνπ κπνξνχλ λα εηζπξάμνπλ απφ ηηο εηαηξείεο πνπ 

ιακβάλνπλ θεθάιαηα. 

Οη λνκηθέο νληφηεηεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, αθφκε θαη εληφο ηεο 

πεξηφδνπ απαιιαγήο, δήισζε θαη ηζνινγηζκφ θεξδψλ θαη δεκηψλ, πνπ παξέρνληαη απφ 

ηα επίζεκα λφκηκα βηβιία ηνπο, ηέζζεξηο κήλεο κεηά ην θνξνινγηθφ έηνο (21 Μαξηίνπ 

θάζε έηνπο κέρξη ηηο 20 Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο) καδί κε ηνλ θαηάινγν ησλ εηαίξσλ 

θαη ησλ κεηφρσλ, ηηο κεηνρέο ηνπο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο ζηε θνξνινγηθή ππεξεζία 

εληφο ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηφηεηαο ηεο λνκηθήο νληφηεηαο. Δάλ ηα λνκηθά απηά πξφζσπα 

δελ ππνβάινπλ ηα έγγξαθα εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, ε θνξνινγηθή 

απαιιαγή ζα είλαη άθπξε. 

- Σππηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

Σν πξαγκαηηθφ ζχζηεκα θνξνινγηθψλ ειέγρσλ ησλ εηαηξεηψλ ζην Ηξάλ πιεξνί 

φια ηα δηεζλή ηππνπνηεκέλα θξηηήξηα ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ζπζηήκαηα φπσο ηα GAAP 

είλαη απνδεθηά θαη αλαγλσξηζκέλα απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο 

πεξηνξηζκφο γηα ηηο μέλεο εηαηξείεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα. Μεηά ηελ 

εγγξαθή κηαο εηαηξείαο ζην Ηξάλ, ζα δηνξηζηεί ζηελ εηαηξεία έλαο επηζεσξεηήο απφ ηελ 

ηνπηθή θνξνινγηθή ππεξεζία σο ζχλδεζκνο θαη κεξηκλά ψζηε λα απνζηαιεί έθζεζε 

ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο θαη πεξαηηέξσ ζρεηηθέο αλαθνξέο. 

- Έιεγρνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ απφ Αλεμάξηεηνπο Διεγθηέο. 
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Οη ινγηζηέο κηαο εηαηξείαο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ θαηαρψξεζε θαη ππνβνιή θνξνινγηθψλ 

δειψζεσλ. Σν άξζξν 272 ηνπ λφκνπ πεξί άκεζεο θνξνινγίαο νξίδεη:  

"ε πεξίπησζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ πηζηνπνηεκέλνπο ινγηζηέο, εμεηάδεηαη ε 

άπνςή ηνπο θαη ε γλψκε ηνπο γίλεηαη δεθηή απφ ην αξκφδην θνξνινγηθφ ηκήκα. Σα 

εηζνδήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν πνπ δειψλνληαη απφ απηνχο είλαη ε βάζε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ πξηλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν». Ωο εθ ηνχηνπ, νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο εμεηάδνληαη είηε απφ ηε θνξνινγηθή ππεξεζία είηε απφ ηε θνξνινγηθή 

ππεξεζία ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ινγηζηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 272 ηνπ Νφκνπ 

γηα ηελ Άκεζε Φνξνινγία, θαη ηα απαξαίηεηα βήκαηα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν θαη ηελ έθδνζε ηνπ 

δειηίνπ/απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφξνπ. 

 

Β) Φνξνινγηθέο εμαηξέζεηο. 

Ο λφκνο γηα ηελ άκεζε θνξνινγία θαη άιιεο ζπλαθείο λνκνζεζίεο εμέηαζαλ 

νξηζκέλεο εμαηξέζεηο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα σο παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα (3): 

 

 

Πίλαθαο (3): Φνξνινγηθέο απαιιαγέο. 

Activity Level  of  

Tax 

Exemption 

Duration of    

Exemption 

Legal Basis 

(Act- Article)    

Incentive 

Type  

Agriculture 100% Perpetual  
IDTA- Article 81 Permanent 

Exemption  

Industry and Mining  80% 4 Years  IDTA- Article 132 Tax Holiday  

Industry and  Mining  in Less-

Developed  Areas 
100% 20 Years  

IDTA- Article 132; 

Paragraph B of Article 

159 of the 5
th

 Year 

Development Plan 

Tax Holiday  

Tourism  50% Perpetual  IDTA- Article 132- Note 3 Tax Credit  

Export of Services & Non-oil 

Goods 
100% 

During 5
th

  

Development 

Plan  

IDTA- Article 141 Tax Holiday 

Handicrafts 100% Perpetual  
IDTA- Article 142 Permanent 

Exemption 

Educational & Sport Services 100% Perpetual  
IDTA- Article 134 Permanent 

Exemption 

Cultural Activities  100% Perpetual  
IDTA- Article 139- 

Paragraph L 

Permanent 

Exemption 

Salary in Less-Developed  

Areas 
50% Perpetual  

IDTA- Article 92 Tax Credit  

All Economic Activities in Free 

Zones 
100% 20 Years  

Article 13- the Free 

Zones Act 

Tax Holiday 

Profits of Private and 

Cooperative Companies used 
50% Perpetual  

Paragraph A of Article 

159 of the 5
th

 

Tax Credit  
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for development, 

reconstruction and renovation 

of  existing industrial and 

mining units 

  

Development Plan, 15% 

was added to the 

exemption as of 2010  

 

Γ) Μεηψζεηο/εθπηψζεηο εηζνδήκαηνο. 

 

Σα έμνδα πνπ εθπίπηνπλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο 

απαξηζκνχληαη ζηνλ λφκν πεξί άκεζσλ θφξσλ. Απηέο νη δαπάλεο πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνληαη ζε εχινγν βαζκφ κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά 

κε ηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ έηνπο. 

Οη θαηεγνξίεο ησλ δαπαλψλ πνπ εθπίπηνπλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 

Πίλαθαο 4: Δθπηψζεηο δαπαλψλ. 

The cost of goods and raw materials Expenses incurred in the maintenance and upkeep of the 

premises owned by the enterprise  

Personnel costs Transportation expenses 

Rental of enterprise's premises in case of being rented Expenses related to transportation and entertainment for 

employees, and warehousing costs 

Rent of machinery and equipment Fees paid in proportion to the services rendered 

Costs of fuel, electricity, lighting, water and 

communication 

Interest and fees paid for the carrying out of the enterprise 

operation  

Business insurance Cost of repair and maintenance of machineries and business 

equipments 

Royalties, duties, rights and taxes paid Abortive exploration expenditures for deemed mines  

Research, development and training expenditure Membership and subscription fees connected with the business 

operations  

Compensation paid for damages resulted from the 

business operations 

Bad debts, if proved 

Cultural, sports and welfare expenditures paid to the 

Ministry of Labour and Social Affairs in respect of 

workers 

Currency exchange losses computed in accordance with accepted 

accountancy practice 

Reserves against doubtful claims  Normal wastage of production 

Losses of legal persons The reserve related to acceptable expenses of the assessment 

period 

Minor expenses incurred in connection with the rented 

premises of the enterprise 

Expenses for purchasing of books and other cultural and art 

goods for employees and their dependents 

 

Άιιεο δαπάλεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, αιιά ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απφθηεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, γίλνληαη απνδεθηέο σο εθπίπηνπλ 

έμνδα βάζεη ηεο πξφηαζεο ηνπ INTA θαη έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. 
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Γ) Απψιεηεο-Εεκίεο. 

Οη δεκίεο πνπ πθίζηαληαη φινη νη θνξνινγνχκελνη πνπ αζρνινχληαη κε 

ζπλαιιαγέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη απνδεθηέο θαη αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ε κεηαθνξά ηνπο θαη 

δηαγξαθή ηνπο έλαληη κειινληηθψλ θεξδψλ γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ. 

 

Δ) Παξαθξάηεζε θφξσλ. 

 

● ην παξειζφλ ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο θάζε ζχκβαζεο παξαθξαηείην 

πξνθαηαβνιηθά απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Παξφηη απηφο ν παξαθξαηεζείο θφξνο 

απνηεινχζε πξνθαηαβνιή ηνπ ηειηθνχ νθεηιφκελνπ θφξνπ, ζήκεξα έρεη θαηαξγεζεί 

(Direct Taxation Law). 

● Οη πιεξσηέο (εξγνδφηεο) κηζζψλ είλαη ππνρξεσκέλνη, φηαλ ηνπο θαηαβάιινπλ ή 

θαηαλέκνπλ, λα παξαθξαηήζνπλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο θφξνπο θαη λα ηνπο 

απνδψζνπλ, εληφο ηξηάληα εκεξψλ, καδί κε έλαλ θαηάινγν πνπ πεξηέρεη ηα νλφκαηα θαη 

ηηο δηεπζχλζεηο ησλ απνδεθηψλ θαη ην πνζφ ησλ απνδνρψλ, ζην ηνπηθφ γξαθείν 

αμηνιφγεζεο θφξνπ (Φνξνινγηθή Αξρή). 

 

η) Απνζβέζεηο 

 

Οη απνζβέζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθπίπηνπλ ζηελ απνηίκεζε ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Σα πνζνζηά απφζβεζεο θπκαίλνληαη απφ 5% έσο 100% 

θαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κπνξνχλ λα απνζβέλνληαη 

θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 15 έηε. 

 

5.4.2. Υόροσ προςτιθϋμενησ αξύασ (ΥΠΑ) ςτο Ιρϊν. 

 

Ο ΦΠΑ ζην Ηξάλ επηβάιιεηαη γηα ηελ πψιεζε φισλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

θαη ησλ εηζαγσγψλ ηνπο, εμαηξνπκέλσλ ησλ 17 ζηνηρείσλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 

12 ηνπ λφκνπ πεξί ΦΠΑ (VATA) σο απαιιαζζφκελα. 

Ωζηφζν, ν ΦΠΑ δελ πεξηιακβάλεη ηελ εμαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ 

ησλ επίζεκσλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη θφξνη πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ 

εμαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζα επηζηξέθνληαη κε ηελ ππνβνιή ησλ δειηίσλ 

εθηεισληζκνχ θαη έγθπξσλ εγγξάθσλ. 

Δπί ηνπ παξφληνο, ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ αλέξρεηαη ζην 9% (ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ 

γηα δχν εηδηθά πξντφληα ηζηγάξσλ θαη ηα θαχζηκα αεξησζνπκέλσλ είλαη ζρεηηθά 

πςειφηεξνο). Γηα λα κεησζεί ε εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ηα έζνδα απφ ην πεηξέιαην, ν 

λφκνο γηα ην πέκπην πεληαεηέο αλαπηπμηαθφ ζρέδην πξνέβιεπε εηήζηα αχμεζε θαηά 1% 

ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ψζηε λα θζάζεη ην 8% ζην ηέινο ηνπ ρεδίνπ, δειαδή ην 2016. 

Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ειεχζεξν εκπφξην θαη ηηο βηνκεραληθέο δψλεο 

απαιιάζζνληαη απφ ηνλ ΦΠΑ. 
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5.4.3. υμφωνύεσ για την αποφυγό τησ διπλόσ φορολογύασ. 

 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ηξάλ θαη ησλ 

αιινδαπψλ θαη λα πξνσζεζεί ην εκπφξην θαη νη νηθνλνκηθέο αληαιιαγέο κε μέλεο ρψξεο, 

ε θπβέξλεζε ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ εθαξκφδεη ακνηβαίεο ζπκθσλίεο γηα 

ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο: 

Πίλαθαο (5): Καηάινγνο ησλ εθαξκνζηέσλ ζπκθσληψλ ηνπ Ηξάλ γηα ηελ απνθπγή 

ηεο δηπιήο θνξνινγίαο 

  
 

France  Turkmenistan  Algeria   Azerbaijan 
Republic  

Kyrgyzstan  Turkey  Indonesia  South Africa  

Kazakhstan  Tunisia  Ukraine  Germany  

Qatar  China  Bahrain  Austria  

Georgia  Russia  Belorussia  Jordan  

Lebanon  Sri Lanka  Bulgaria  Armenia  

Poland  Switzerland  Venezuela  Uzbekistan  

Kuwait  Syria  Pakistan  Spain  

Serbia Sudan Romania Tajikistan 

Malaysia Croatia South Korea Oman 
 

 

 

  6. Μεταγγραφό ϋνεκα κυριότητασ ακινότου ςτο Ιρϊν. 
 

Παξαθάησ δίδεηαη κηα ιεπηνκεξήο πεξίιεςε ησλ βεκάησλ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

θφζηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγγξαθή αθηλήησλ ζην Ηξάλ. Ζ πεξίπησζε αθνξά κηα 

ηππνπνηεκέλε πεξίπησζε ελφο επηρεηξεκαηία πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη γε θαη έλα θηίξην 

πνπ είλαη ήδε θαηαρσξεκέλν θαη ρσξίο δηαθσλία ηίηινπ. 

 

•Πξφηππε κεηαθνξά αθηλήησλ / Standard Property Transfer 

• Αμία αθηλήηνπ: IRR 4,391,133,065.4 

• Πφιε: Σερεξάλε 

α/α Γηαδηθαζία Υξφλνο Κφζηνο 

1 Πηζηνπνηεηηθφ νινθιήξσζεο ηνπ θηηξίνπ.  
Οξγαληζκφο: Γήκνο 
 
Πηζηνπνηεηηθφ νινθιήξσζεο ηνπ θηηξίνπ 
πνπ αλεγέξζεθε ζην νηθφπεδν πξέπεη λα 
ιεθζεί απφ ην Γήκν. 

30 εκέξεο 
(ηαπηφρξνλα κε ηηο 
Γηαδηθαζίεο 1, 2, 3, 
4, 5, 6 θαη 7) 

 

2 Πηζηνπνηεηηθφ θαηνρήο θαη αζθαιηζηηθήο 
εθθαζάξηζεο 
Οξγαληζκφο: Σκήκα Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 
 
ε πεξίπησζε πνπ ην θηίξην 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηνηθεηηθνχο 
ζθνπνχο θαη έρεη πηζηνπνηεηηθφ 
νινθιήξσζεο ηνπ θηηξίνπ, απαηηείηαη 

19 εκέξεο 
(ηαπηφρξνλα κε ηηο 
Γηαδηθαζίεο 1, 3, 4, 
5, 6 θαη 7) 
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πηζηνπνηεηηθφ θαηνρήο θαη αζθαιηζηηθή 
εθθαζάξηζε απφ ην Σκήκα Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ γηα φινπο ηνπο 
αζθαιηζκέλνπο. 

3 Πηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
Οξγαληζκφο: Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο 
 
Έλα πηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πξέπεη λα απνθηεζεί απφ ηνλ 
Οξγαληζκφ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

7 εκέξεο 
(ηαπηφρξνλα κε ηηο 
Γηαδηθαζίεο 1, 2, 4, 
5, 6 θαη 7) 

 

4 Πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ ηεο 
ηδηνθηεζίαο ζην Σκήκα Δγγξαθήο 
Αθηλήησλ 
Οξγαληζκφο: Σκήκα Δγγξαθήο 
Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 
 
Ο ρξφλνο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαηππψζεσλ 
έρεη αιιάμεη. Οη πξνεγνχκελεο 
απαληήζεηο ζηηο έξεπλεο γηα ηα αθίλεηα 
γίλνληαλ ρεηξνγξαθηθά. Απηφ 
ζπλερίδνληαλ κέρξη ηελ εηζαγσγή 
κεζφδσλ ειεθηξνληθήο κεραλνγξάθηζεο. 
Σψξα εθηειείηαη απφ ηα ειεθηξνληθά 
ζπζηήκαηα θαη ηηο ειεθηξνληθέο 
ηζηνζειίδεο ηεο νξγάλσζεο θαηαρψξηζεο 
πνπ αληηθαηέζηεζαλ καθξά θπζηθά 
εξσηήκαηα, πνιιέο λνκηθέο δηαηππψζεηο, 
πεξηζζφηεξε ρξήζε ραξηηνχ θαη 
πςειφηεξν θφζηνο. Σψξα νη δηαηππψζεηο 
δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ 3-4 εκέξεο. Σν 
αληίγξαθν ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ή 
αληηγξάθνπ ηζρχεη γηα έλα κήλα έσο φηνπ 
εκθαληζηεί ν επίζεκνο δηθηπαθφο ηφπνο 
ηνπ θηεκαηνινγίνπ. Σν ηέινο ηεο 
δηαδηθαζίαο είλαη 80.000 / - IRR. 

3 εκέξεο 
(ηαπηφρξνλα κε ηηο 
Γηαδηθαζίεο 1, 2, 3, 
4, 6 θαη 7) 

80.000 IRR 

5 Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ 
ηνλ Οξγαληζκφ Φνξνινγηθψλ 
Τπνζέζεσλ 
Οξγαληζκφο: Οξγαληζκφο 
 Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
 
Ζ εθθαζάξηζε ησλ θφξσλ θαζνξίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο πεξηθεξεηαθέο 
αμίεο. Σν πηζηνπνηεηηθφ ηζρχεη γηα 1 
κήλα. Ο λφκνο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
δηνίθεζεο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ 
Ηνπιίνπ 2006 εηζήγαγε αιιαγέο γηα λα 
δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζε 
αθίλεηα θαη λα πεξηνξίζεη ηελ αλαδήηεζε 
ελνηθίνπ. Σν άξζξν 1 ηνπ λένπ λφκνπ 
εηζήγαγε πην επέιηθηεο απαηηήζεηο. Αληί 
λα απνθηήζνπλ απηά ηα έγγξαθα απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο, νη αγνξαζηέο κπνξνχλ 
λα ιάβνπλ κηα νξθσηή δήισζε απφ ηνπο 
πσιεηέο φηη φινη νη θφξνη, νη πιεξσκέο 

1 εκέξα 
(ηαπηφρξνλα κε ηηο 
Γηαδηθαζίεο 1, 2, 3, 
4, 6 θαη 7) 

5% ηεο ηηκήο ηνπ αθηλήηνπ 
ηνπ "Mantaghe Bandi" 
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θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη νη αιιαγέο ζην 
θηίξην είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη έρνπλ 
θαηαβιεζεί. ηελ πξάμε, νη πξάθηνξεο 
εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ ηα 
πηζηνπνηεηηθά. 

6 Πιεξσκή ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο ζηελ 
Bank Melli 
Οξγαληζκφο: Bank Melli 
 
Ζ λφκηκε ζθξαγίδα ζα πξέπεη λα 
θαηαβιεζεί ζηελ Bank Melli Iran πξηλ 
απφ ηε ζχληαμε ηεο ζπκθσλίαο αγνξάο. 
χκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη 
θαλνληζκνχο ηνπ Σκήκαηνο 
Καηαρψξεζεο, ν θφξνο κεηαβίβαζεο 
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηηκή 
"Mantaghe Bandi" (δψλε), νπφηε ν 
θφξνο κεηαβίβαζεο γηα πξάμεηο κέρξη 
40.000.000 IRR ζα είλαη 3% θαη γηα 
πξάμεηο άλσ ησλ 40.000.000 IRR ζα 
είλαη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ. Ζ ηηκή 
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε κπνξεί λα 
είλαη ε ηηκή «Mantaghe Bandi» ή ε ηηκή 
ηεο αγνξάο. Με θάζε ηξφπν, ην 
Mantaghe Bandi απνηειεί ηε βάζε 
ππνινγηζκνχ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 7% 
θαη 10% ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο. Αθφκε 
θαη αλ ε πξαγκαηηθή ηηκή αλαθέξεηαη 
ζηελ πξάμε, ε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ 
θφξνπ κεηαβίβαζεο είλαη ε ηηκή 
«Mantaghe Bandi» πνπ ππνινγίδεηαη 
απφ ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν. 

1 εκέξα 
(ηαπηφρξνλα κε ηηο 
Γηαδηθαζίεο 1, 2, 3, 
4, 5 θαη 7) 

5% ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ 
(θφξνο κεηαβίβαζεο) + 
0,5% ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ 
(λφκηκε ζθξαγίδα πνπ 
κεηαβηβάδεηαη ζηελ 
θπβέξλεζε) 

7 Πηζηνπνηεηηθφ δηαθαλνληζκνχ γηα 
αλαθαηαζθεπή απφ ην Γήκν 
Οξγαληζκφο: Οξγαληζκφο Φνξνινγηθψλ 
Τπνζέζεσλ 
 
Πηζηνπνηεηηθφ εθθαζάξηζεο θφξνπ 
πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ ην Γήκν γηα 
λα ινγνδνηεί γηα φιεο ηηο αλαθαηλίζεηο 
πνπ γίλνληαη ζην αθίλεην. 

Ληγφηεξν απφ κία 
εκέξα (online 
δηαδηθαζία, 
ηαπηφρξνλε κε ηηο 
δηαδηθαζίεο 1, 2, 3, 
4, 5 θαη 6) 

 

8 Ζ πξάμε είλαη πξνεηνηκαζκέλε θαη 
ζπκβνιαηνγξαθείηαη ζην γξαθείν ηνπ 
ζπκβνιαηνγξάθνπ 
Οξγαληζκφο: ζπκβνιαηνγξάθνο 
 
Ο ζπκβνιαηνγξάθνο εηζπξάηηεη έλα 
πνζφ ζχκθσλα κε ηα λνκηθά ηηκνιφγηα 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ νξγάλσζε 
ησλ πξάμεσλ θαη ησλ εγγξαθψλ 
αθηλήησλ θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηεο 
πξάμεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 
ακνηβή εγγξαθήο θαη ην ηέινο εγγξαθήο. 
χκθσλα κε ην δηάηαγκα 87/8039 ηνπ 
Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ ηνπ 
Οξγαληζκνχ Καηαρψξεζεο Πξάμεσλ θαη 

2 εκέξεο χκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη 
θαλνληζκνχο ηνπ ηκήκαηνο 
θαηαρψξεζεο θαη ηελ 
ελεκέξσζε ησλ ηηκνινγίσλ, ην 
ηέινο γξαθήο ζε 
ζπκβνιαηνγξαθηθφ λφκηζκα 
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
ηηκή "Mantaghe Bandi" 
(Zoning), νπφηε ην θφζηνο 
εγγξαθήο γηα Deeds κέρξη 
2.000.000 IRR ζα είλαη 
250.000 IRR θαη γηα πξάμεηο 
Πάλσ απφ δχν εθαηνκκχξηα 
Rials έσο θαη 10.000.000 ζα 
ήηαλ 4% θαη γηα πξάμεηο άλσ 
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Ηδηνθηεζηψλ. ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ Ρηάι 
κέρξη 200.000.000 ζα ήηαλ 
πεξίπνπ 4% θαη γηα πξάμεηο 
άλσ ησλ δηαθφζηα 
εθαηνκκπξίσλ Rials έσο 
1.000.000.000 ζα ήηαλ 
πεξίπνπ 3% θαη γηα πξάμεηο 
πάλσ απφ ρηιηάδεο 
εθαηνκκχξηα Rials ζα ήηαλ 
πεξίπνπ ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ 
πνζνχ 

9 Καηαρψξεζε ηίηινπ ζην Σκήκα 
Δγγξαθήο Αθηλήησλ 
Οξγαληζκφο: Σκήκα Δγγξαθήο Αθίλεηεο 
Πεξηνπζίαο 
 
"Ο ηίηινο θαηαρσξείηαη ζην γξαθείν 
εγγξαθήο αθηλήησλ απφ ηνλ 
ζπκβνιαηνγξάθν, ν νπνίνο απνζηέιιεη 
κηα πεξίιεςε ηεο πξάμεο. 
 
χκθσλα κε ην λφκν ηνπ "" πέκπηνπ 
νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 
αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ (2011-2015) ζην 
Ηξάλ "") Να αληηθαηαζηαζνχλ ηα παιαηά 
έγγξαθα ηίηινπ θαη ηδηνθηεζίαο κε λέα, 
πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε αζθάιεηα ησλ 
πξάμεσλ θαη λα ςεθηνπνηεζνχλ νη 
πξάμεηο Καη λα θάλεη εθηειεζηηθή 
ζχγρξνλε κέζνδν εγγξαθήο κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο Πιεξνθνξηθήο (IT). " 

3 εκέξεο 250.000 IRR 

 

   

 

7. Εργατικό δύκαιο: Απαςχόληςη αλλοδαπών ςτο Ιρϊν. 
 

Απαγνξεχεηαη ζηνπο αιινδαπνχο λα εξγάδνληαη ζην Ηξάλ, εθηφο εάλ άδεηα 

απαζρφιεζεο (αθφκε θαη αλ ππνηίζεηαη φηη ιακβάλνπλ ην κηζζφ ή / απνδεκίσζε εθηφο 

Ηξαληθνχ έδαθνπο). Ζ άδεηα εξγαζίαο γηα ηελ απαζρφιεζε αιινδαπψλ ζην Ηξάλ 

εθδίδεηαη απφ ην "Γεληθφ Σκήκα Απαζρφιεζεο Αιινδαπψλ" (επίζεο απνθαινχκελν 

Σκήκα γηα ηελ Απαζρφιεζε Αιινδαπψλ/Απαζρφιεζε Απνδήκσλ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

πλεηαηξηζκψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαηφπηλ αηηήκαηνο Ηξαλψλ 

εξγνδνηψλ. ε πξσηεχνπζεο επαξρηψλ ηνπ Ηξάλ εθδίδεηαη απφ ηα Σκήκαηα Αιινδαπψλ 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο πλεηαηξηζκψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. 

Οη Ηξαλνί εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δεηήζνπλ ηελ άδεηα ηνπ Γεληθνχ 

Σκήκαηνο Απαζρφιεζε Αιινδαπψλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απαζρφιεζε αιινδαπψλ πνιηηψλ ζην Ηξάλ. Οη θαλφλεο θαη νη 

θαλνληζκνί γηα ηελ απφθηεζε εξγαζίαο θαη νη άδεηεο γηα ηνπο αιινδαπνχο πξνβιέπνληαη 
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ζην εξγαηηθφ δίθαην ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ, πνπ επηθπξψζεθε ην 1990 

(άξζξα 120 έσο 129 θαη εθηειεζηηθφ θείκελν ηνπ άξζξνπ 129). 

Λφγσ ηεο πιεζψξαο εθπαηδεπκέλσλ θαη εηδηθεπκέλσλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ 

εξγαζία ζηε ρψξα θαη ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζθνπνχ γηα κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο, ην 

Σερληθφ πκβνχιην γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Ξέλσλ Τπεθφσλ έρεη απζηεξνχο λφκνπο 

θαη θαλνληζκνχο (πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 121 ηνπ εξγαηηθνχ λφκνπ) γηα ηελ 

έθδνζε αδεηψλ εξγαζίαο. Ωζηφζν, ν λφκνο Πξνψζεζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ (FIPPA-Foreign Investment and Promotion and Protection Act-Fippa), πνπ 

εγθξίζεθε ην 2002, πεξηέρεη πνιιά επλντθά κέηξα γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ εξγαζίαο γηα 

μέλνπο επελδπηέο, δηαρεηξηζηέο θαη εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζρέζε κε επελδχζεηο ζην 

πιαίζην ηνπ FIPPA. 

 

7.1 Ειςδοχό Εργαζομϋνων Ξϋνων Επενδυτών ύμφωνα με βϊςη τον 

νόμο FIPPA. 
χκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ FIPPA: 

"Οη ζρεηηθνί εθηειεζηηθνί νξγαληζκνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ,Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

(απφ ην 2011 θαη κεηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ ππνπξγείσλ, πλεηαηξηζκψλ, Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο) θαη νη Πεηζαξρηθέο Γπλάκεηο ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ 

(ε Αζηπλνκία), ππνρξενχληαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ έθδνζε ζεσξήζεσλ, αδεηψλ 

δηακνλήο θαη αδεηψλ εξγαζίαο γηα μέλνπο επελδπηέο, δηεπζπληέο, Δκπεηξνγλψκνλεο θαη 

ηα άκεζα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο επελδχζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ηελ FIPPA, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ΟΗΔΣΑΗ θαη επηβεβαίσζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 

επελδπηψλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

- Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ είλαη ππνρξεσκέλν, κεηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ΟΗΔΣΑΗ, λα ην θνηλνπνηήζεη ζηηο απνζηνιέο ηεο 

Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ ζην εμσηεξηθφ, γηα ηελ άδεηα θαη ηελ έθδνζε 

ζεψξεζεο εληαίαο εηζφδνπ ή ζεψξεζεο πνιιαπιψλ εηζφδσλ (γηα ηξία έηε) κε 

ηξηκεληαία άδεηα δηακνλήο ζε θάζε είζνδν γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, αλάινγα κε 

ην είδνο ηεο αηηνχκελεο ζεψξεζεο. 

- Σα πξναλαθεξζέληα πξφζσπα πνπ έρνπλ ιάβεη ζεψξεζε 

εηζφδνπ γηα επέλδπζε κπνξνχλ, κεηά ηελ είζνδν ζηε ρψξα, λα απνηαλζνχλ 

ζηηο Πεηζαξρηθέο Γπλάκεηο ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ (Αζηπλνκία) 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηξηεηή άδεηα δηακνλήο, κε ηελ ππνβνιή ηεο 

επίζεκεο απφθαζεο ηνπ ΟΗΔΣΑΗ, ε νπνία επηβεβαηψλεη ηελ θάιπςε ησλ 

επελδχζεσλ απηψλ ζην πιαίζην ηνπ FIPPA. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ππνρξενχηαη λα εθδίδεη άδεηεο εξγαζίαο γηα ηα άηνκα 

απηά κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο δηακνλήο." 

Ζ απφθηεζε ηξηεηψλ αδεηψλ δηακνλήο απφ αιινδαπνχο επελδπηέο, φπσο 

νξίζηεθε παξαπάλσ, ηνπο απαιιάζεη απφ ηηο ζεσξήζεηο εηζφδνπ θαη εμφδνπ πνπ 

ζπλήζσο απαηηνχληαη γηα ηαμίδηα πξνο ή απφ ην Ηξάλ. 
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7.2 Έκδοςη Άδειασ Εργαςύασ εκτόσ πλαιςύου FIPPA. 
 

ε πεξηπηψζεηο πνπ νη ηξαλνί εξγνδφηεο ρξεηάδνληαη ηελ ηερληθή εηδηθφηεηα μέλσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, ε έθδνζε ηεο ζεψξεζεο κε πξνλφκην άδεηαο εξγαζίαο, θαζψο θαη 

ηελ άδεηα εξγαζίαο γηα ηνπο αιινδαπνχο ππεθφνπο, ζα δηεμαρζεί θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ 

Ηξαλνχ εξγνδφηε. χκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, θαλέλαο 

αιινδαπφο πνιίηεο δελ κπνξεί πξνζσπηθά λα ππνβάιεη αίηεζε γηα απαζρφιεζε ή / θαη 

άδεηα εξγαζίαο ζην Ηξάλ, εθηφο εάλ είλαη λφκηκα εγγεγξακκέλνο ππάιιεινο ζε 

επηρείξεζε.  

Μεηά απφ αίηεζε ηνπ Γεληθνχ Σκήκαηνο Απαζρφιεζεο Αιινδαπψλ, πξηλ απφ ηε 

ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο κε μέλνπο εκπεηξνγλψκνλεο, νη Ηξαλνί εξγνδφηεο 

πξέπεη λα παξαδψζνπλ ηελ αίηεζε θαη ηα απαηηνχκελα έγγξαθα ζην Γεληθφ Σκήκα γηα 

επαιήζεπζε. Σα έγγξαθα απνζηέιινληαη γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην Σερληθφ πκβνχιην 

Απαζρφιεζεο Αιινδαπψλ Τπεθφσλ. Ζ έγθξηζε ή ε κε απνδνρή ηνπ ζπκβνπιίνπ 

αλαθνηλψλεηαη ζηνλ εξγνδφηε κέζσ ησλ ζρεηηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ. 

ην παξειζφλ, ε επζχλε ηεο έθδνζεο, επέθηαζεο θαη αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ 

εξγαζίαο ησλ μέλσλ ππεθφσλ πξαγκαηνπνηνχληαλ κφλν ζηελ Σερεξάλε (ζην Γεληθφ 

Σκήκα γηα ηελ Απαζρφιεζε αιινδαπψλ). 

Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αηηνχλησλ, ε εμνπζία απηψλ ησλ ππνζέζεσλ, 

ζε νξηζκέλνπο βαζκνχο, έρεη αλαηεζεί ζηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο πλεηαηξηζκψλ, 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ησλ επαξρηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη εξγνδφηεο θαη νη 

αιινδαπνί κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο επαξρίαο γηα ηελ 

έθδνζε, επέθηαζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηαο εξγαζίαο ηνπο. 

 

7.3 Διϊρκεια ιςχύοσ των αδειών εργαςύασ. 
Οη άδεηεο εξγαζίαο αιινδαπψλ εθδίδνληαη, παξαηείλνληαη ή αλαλεψλνληαη γηα 

έλα έηνο. 

 

7.4 Επϋκταςη των αδειών εργαςύασ. 
Μεηά ηελ εθπλνή ηεο άδεηαο εξγαζίαο, εάλ ν Ηξαλφο εξγνδφηεο εμαθνινπζεί λα 

ρξεηάδεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ αιινδαπνχ, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα παξάηαζε ηεο 

άδεηαο εξγαζίαο ηνπ ελ ιφγσ αιινδαπνχ εξγάηε ή εηδηθνχ ηερλνθξάηε. Ζ αίηεζε 

απνζηέιιεηαη ζην Σερληθφ πκβνχιην Απαζρφιεζεο θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ε άδεηα 

παξαηείλεηαη γηα πεξίνδν ελφο έηνπο. 

 

7.5 Ανανϋωςη αδειών εργαςύασ. 
Οη αιινδαπνί κε έγθπξεο άδεηεο εξγαζίαο, ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο κε ηνλ 

εξγνδφηε ηνπο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αθπξψλνληαη, ζα ππφθεηληαη ζε αλαλέσζε κεηά 

ηελ αιιαγή εξγνδφηε. Ζ αλαλέσζε ηεο άδεηαο εξγαζίαο - κεηά ηελ αιιαγή ηνπ εξγνδφηε 

ή ηνπ είδνπο εξγαζίαο - ζα απνθαζηζηεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
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πλεηαηξηζκψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Σερληθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ αιινδαπψλ. 

 

7.6 Νομικϋσ ποινϋσ για την απαςχόληςη αλλοδαπών χωρύσ ϊδεια 

εργαςύασ. 
Οη εξγνδφηεο πνπ πξνζιακβάλνπλ αιινδαπνχο, ησλ νπνίσλ νη άδεηεο εξγαζίαο 

έρνπλ ιήμεη ή ηνπο απαζρνινχλ κε άδεηα εξγαζίαο πνπ επηηξέπεη ηελ απαζρφιεζε 

κνλάρα ζε άιιεο εξγαζίεο θαη δελ ελεκεξψλνπλ ην Τπνπξγείν πλεηαηξηζκψλ, Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ζρεηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη ηεξκαηηζηεί ε ζχκβαζε 

εξγαζίαο κεηαμχ ηνπο θαη ησλ αιινδαπψλ, θαηαδηθάδνληαη ζε θπιάθηζε ή ρξεκαηηθή 

πνηλή. 

 

7.7 Σϋλη. 
Ζ έθδνζε θαη αλαλέσζε ησλ αδεηψλ εξγαζίαο γηα αιινδαπνχο θνζηίδεη 

1.400.000 IRR θαη ε επέθηαζε ησλ αδεηψλ θνζηίδεη 1.000.000 IRR. Τπήθννη νξηζκέλσλ 

ρσξψλ ζα απαιιάζζνληαη απφ ηέηνηεο επηβαξχλζεηο θαηφπηλ ακνηβαίαο ζπκθσλίαο κε 

ηηο αληίζηνηρεο ρψξεο ρνξεγψληαο ηνπο παξφκνηα πξνλφκηα. 

 

 

 

7.8 Πλεονεκτόματα για τουσ ξϋνουσ επενδυτϋσ που απαςχολούν 

προςωπικό. 
Αιινδαπνί επελδπηέο πνπ απαζρνινχλ εξγάηεο ζην Ηξάλ πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί 

απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ πλεηαηξηζκψλ, Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ζα απνιακβάλνπλ απμεκέλεο εθπηψζεηο ή απαιιαγέο ζηελ 

θαηαβνιή κέξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ νη 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ηνπο είλαη λενζχζηαηεο, ή φηαλ δελ ζεκεηψζεθε θακία κείσζε 

ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζήο ηνπο ην πξνεγνχκελν έηνο (κέξνο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ 

λφκνπ γηα ην πέκπην πεληαεηέο αλαπηπμηαθφ ζρέδην). 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αξπζζνχλ απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.investiniran.ir/en/investmentguide/employment 

 

 

 

 

http://www.investiniran.ir/en/investmentguide/employment
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8. Ιρανικόσ νόμοσ περύ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ. 
 

8.1 Εμπορικό ςόμα. 
 χκθσλα κε ην άξζξν 30 ηεο Πξάμεο Νφκνπ γηα ηα Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο 

ηνπ Ηξάλ, ηελ θαηαρψξηζε Βηνκεραληθψλ ρεδίσλ θαη Δκπνξηθψλ εκάησλ (2008) 

πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

1. ήκα ζεκαίλεη θάζε νξαηφ ζεκείν ηθαλφ λα δηαθξίλεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο 

λνκηθψλ νληνηήησλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

2. Ωο ζπιινγηθφ ζήκα λνείηαη θάζε νξαηφ ζεκείν ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο ηέηνην ζηελ 

αίηεζε θαηαρψξηζεο θαη ηθαλφ λα δηαθξίλεη ηελ πξνέιεπζε ή άιια ραξαθηεξηζηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηελ πνηφηεηα αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζήκα ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ εγγεγξακκέλνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ ζπιινγηθνχ ζήκαηνο. 

3. Ωο εκπνξηθφ φλνκα λνείηαη ην φλνκα ή ε νλνκαζία πνπ πξνζδηνξίδεη θαη δηαθξίλεη έλα 

θπζηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα. Σν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζήκαηνο 

αλήθεη ζην πξφζσπν πνπ θαηαρσξεί ην ζήκα ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο πξάμεο. 

 

8.1.1 Μη καταγόμενα ςόματα βϊςει του νόμου του Ιρϊν. 

 

Έλα ζήκα δελ είλαη θαηαρσξίζηκν ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

1. Δάλ δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο απφ 

απηά πνπ αλήθνπλ ζε άιιε επηρείξεζε. 

2. Αλ είλαη αληίζεην πξνο ηνλ Καλφλα ηεο αξία, ηε δεκφζηα ηάμε ή εζηθή. 

3. Δάλ είλαη πηζαλφ λα παξαπιαλήζεη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ή ηα εκπνξηθά θέληξα, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή ηε 

θχζε ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

4. Αλ είλαη παλνκνηφηππν ή απνκίκεζε ή πεξηέρεη ζηνηρείν, ζεκαία ή άιιν έκβιεκα, 

φλνκα ή ζπληνκνγξαθία ή αξρηθά ηνπ νλφκαηνο ή ηνπ επίζεκνπ ζεκείνπ ή ζθξαγίδα 

πνπ έρεη εγθξηζεί απφ νπνηνδήπνηε θξάηνο, δηαθπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί βάζεη κηαο δηεζλνχο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή απηνχ ηνπ θξάηνπο ή νξγάλσζε. 

5. Αλ είλαη παλνκνηφηππν ή παξεκθεξέο ή είλαη κεηάθξαζε ελφο ζήκαηνο 

ή εκπνξηθήο επσλπκίαο ε νπνία είλαη γλσζηή ζην Ηξάλ γηα παλνκνηφηππα ή παξφκνηα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο άιιεο επηρείξεζεο. 

6. Δάλ έλα παλνκνηφηππν ή παξφκνην ζήκα πνπ ήδε έρεη θαηαρσξηζηεί ή γίλεη γλσζηφ 

γηα ππεξεζίεο πνπ δελ είλαη παξφκνηεο, ππφ ηνλ φξν φηη ζπλήζσο ππάξρεη ζχλδεζε 

κεηαμχ ηεο ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ επξέσο γλσζηνχ ζήκαηνο θαη φηη ε 

θαηαρψξηζή ηνπ ζα πξνθαιέζεη πηζαλψο δεκηά ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ γλσζηνχ ζήκαηνο. 

7. Αλ είλαη παλνκνηφηππν κε έλα ζήκα πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζην φλνκα δηαθνξεηηθνχ 

δηθαηνχρνπ κε πξνεγνχκελε εκεξνκελία θαηάζεζεο ή δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηα 
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ίδηα αγαζά ή ππεξεζίεο ή γηα ηα ίδηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα 

εμαπαηήζνπλ ή λα πξνθαιέζνπλ, ιφγσ ζχλδεζεο ή νκνηφηεηαο ζχγρπζε. 

 

8.1.2 Έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριςη εμπορικού ςόματοσ ςτο Ιρϊν. 

Σα απαηηνχκελα έγγξαθα γηα ηελ θαηαρψξηζε ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο ζην Ηξάλ 

είλαη ηα ίδηα γηα κηα λνκηθή νληφηεηα θαη έλα θπζηθφ πξφζσπν. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη ζην 

ηέινο εγγξαθήο. Ζ θαηαρψξηζε ηνπ ζήκαηνο απαηηεί ππνβνιή δήισζεο ζηελ Αξρή 

Καηαρψξηζεο σο εμήο: 

1. Οη δειψζεηο θαηαρψξηζεο θαηαξηίδνληαη ζε δχν αληίηππα θαη ζε εηδηθφ έληππν 

(Δ-1) θαη ζηελ πεξζηθή γιψζζα θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αηηνχληα ή ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπφ ηνπ, κεηά ηελ αλαθνξά ηεο εκεξνκελίαο. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ζπληάζζνληαη πξάμεηο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηε δήισζε, θαζψο 

θαη άιια ζπλαθή έγγξαθα ζε κηα άιιε γιψζζα αιιά φρη ζηελ πεξζηθή, είλαη 

ππνρξεσηηθφ λα ππνβιεζεί θαη ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ αλεπίζεκε κεηάθξαζε 

ηνπο. Δάλ είλαη απαξαίηεην, ε αξρή θαηαρψξηζεο κπνξεί λα δεηήζεη επίζεκε κεηάθξαζε 

ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ ελψ επεμεξγάδεηαη ηνλ θάθειν ηεο δήισζεο. 

3. Ζ δήισζε νλνκαζίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζεκεία: 

Α) Όλνκα, εζληθφο θσδηθφο αξηζκφο, δηεχζπλζε, ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο θαη εζληθφηεηα 

ηνπ αηηνχληνο. ε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξέπεη λα αλαθεξζεί 

ε επσλπκία, ην είδνο δξαζηεξηφηεηαο, ν ηφπνο θαηνηθίαο, ν ηφπνο θαη αξηζκφο εγγξαθήο, 

ε εζληθφηεηα, ν θχξηνο ππφρξενο Γξαθείνπ θαη, εάλ ρξεηάδεηαη, νπνηνδήπνηε άιιν 

αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ. 

Β) Ολνκαηεπψλπκν, εζληθφο αξηζκφο, δηεχζπλζε θαη ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ  ηνπ ππνβάιινληνο αίηεκα ζηελ Αξρή Καηαρψξεζεο, εθφζνλ ππάξρεη. 

Γ) Ολνκαηεπψλπκν, θαηνηθία θαη ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ 

πξνζψπσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα λα ιακβάλνπλ εηδνπνηήζεηο ζην Ηξάλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ είλαη θάηνηθνο ηνπ Ηξάλ. 

Γ) Τπνβνιή δείγκαηνο απηνχ ηνπ ζήκαηνο ζε ζρεηηθφ πιαίζην δηαζηάζεσλ. 

Δ) Πεξηγξαθή θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπζηαηηθψλ θαη παξακέηξσλ ηνπ ζήκαηνο θαη 

πξνζδηνξηζκφ κε εηδηθφ ζεκείσκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γξακκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ ην 

ελ ιφγσ ζήκα πεξηιακβάλεη εηδηθά γξάκκαηα. 

η) Αλαθνξά ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ γηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ην ζήκα 

πξνζδηνξίδνληαο ηάμε ή ηάμεηο (θαηεγνξίεο/ηνκείο) πνπ δεηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηε 

δηεζλή ηαμηλφκεζε. 

Ε) Αλαθνξά ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηεξαηφηεηαο ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο. 

Ζ) Σνκέαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ζήκαηνο 

I) Αλαθνξά ζπιινγηθνχ ζήκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ε εγγξαθή. 

Η) ε πεξίπησζε πνπ ην ζήκα πεξηιακβάλεη κηα ιέμε ή άιιεο ιέμεηο εθηφο απφ ηελ 

πεξζηθή γιψζζα, θαηαγξαθή κηα πεξηγξαθήο ηεο θαη ηε κεηάθξαζή ηεο. 

K) Αλαθνξά ηνπ ρξψκαηνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ ρξψκα ζεσξείηαη σο 

πξνδηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο. 

L) Τπελζχκηζε φηη ην ζήκα είλαη ηξηζδηάζηαην ζε πεξίπησζε αίηεζεο εγγξαθήο ηνπ σο 

ηέηνην. 
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Ηγ) Πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζαξηεκάησλ. 

εκείσζε 1: ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη άιισλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ απφ 

ηα λνκηθά πξφζσπα, ππνγξάθνληαη απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο. 

εκείσζε 2: ε πεξίπησζε πνιιψλ αηηνχλησλ ηελ εγγξαθή ζήκαηνο , ην πξφζσπν πνπ 

έρεη ην δηθαίσκα αλαθνξάο θαη επζχλζε ελψπηνλ ηεο Αξρήο Καηαρψξεζεο θαη εθηειεί ηηο 

ινηπέο αλαγθαίεο δηνηθεηηθέο δηαηππψζεηο σο εθπξφζσπνο ησλ άιισλ, εθηφο απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ ζήκαηνο, πξέπεη λα δηνξηζηεί θαη λα αλαθεξζεί ε 

θαηνηθία ηνπ. 

εκείσζε 3: Σν φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο ζην εμσηεξηθφ πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ηφζν ζηα ιαηηληθά φζν θαη ζηελ πεξζηθή εθδνρή ηνπ θαη λα θαηαρσξεζεί θαη 

δεκνζηεπζεί κε ηα ίδηα γξάκκαηα. 

εκείσζε 4: ε φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαρψξηζε θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ 

ζεκάησλ, ε Αξρή Καηαρψξηζεο εμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

κε βάζε ηε δηεζλή ηαμηλφκεζε. ε πεξίπησζε εηθφλσλ ζην ζήκα, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα 

ηελ Αξρή Καηαρψξεζεο λα ηεξεί ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. 

4. Γηα ηελ θαηαρψξηζε θάζε ζήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ρσξηζηή δήισζε. Υξήζε δήισζεο 

γηα ηελ θαηαρψξηζε ελφο ζήκαηνο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο είλαη επηηξεπηή. 

5. Σν πξφζσπν πνπ δεηά ηαπηφρξνλα ηελ εγγξαθή νξηζκέλσλ ζεκάησλ ππνβάιιεη  

ρσξηζηή δήισζε γηα θαζέλα απφ απηά ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε, εάλ ηα αηηήκαηα γίλνληαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν, ηα πξσηφηππα 

έγγξαθα αληηπξνζψπεπζεο επηζπλάπηνληαη ζε κία απφ ηηο δειψζεηο θαη επηζπλάπηεηαη 

ην αθξηβέο επηθπξσκέλν αληίγξαθφ ηεο ζε θαζεκία απφ ηηο άιιεο δειψζεηο. 

6. ηε δήισζε επηζπλάπηνληαη ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

Α) Αξρηθφ αληίγξαθν αληηπξνζψπεπζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε 

απφ λφκηκν εθπξφζσπν. 

Β) Παξνπζίαζε 10 δεηγκάησλ ηνπ ζήκαηνο ζε γξαθηζηηθή κνξθή πνπ είλαη ίδηα κε ην 

ζήκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηε δήισζε θαη ησλ νπνίσλ νη δηαζηάζεηο είλαη ην πνιχ 10 x 10 

cm. Δάλ ε παξνπζίαζε ηνπ ζήκαηνο δελ είλαη γξαθηζηηθή, 10 δείγκαηα ηνπ αληηγξάθνπ 

ηνπ ζήκαηνο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο θαη θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

Αξρήο Καηαρψξεζεο. 

Γ) ε πεξίπησζε πνπ ην ζήκα είλαη ηξηζδηάζηαην, είλαη απαξαίηεην λα παξνπζηαζηεί ην 

ζήκα κε γξαθηζηηθφ ηξφπν ή δηζδηάζηαηεο εηθφλεο ζε ραξηί θαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα κπνξεί λα εηδσζεί απφ έμη δηαθνξεηηθέο γσλίεο θαη έλα δείγκα πνπ παξνπζηάδεη 

ην ζήκα ζε ηξηζδηάζηαηε κνξθή. 

Γ) Σα έγγξαθα ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο ππνβάιινληαη ηαπηφρξνλα κε 

ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ή εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή (εάλ δεηείηαη 

δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο). 

Δ) Παξνπζίαζε εγγξάθσλ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ νηθείν ηνκέα 

ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο Αξρήο Καηαρψξηζεο. 

η) Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηηνχληνο. 

Ε) Παξαιαβή ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή δηθαζηηθψλ εμφδσλ. 

7. Οη θάζεηο εγγξαθήο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο έρνπλ σο εμήο: 

Α) πιινγή απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ. 
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Β) πκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ αίηεζεο (δήισζεο). 

Γ) Έιεγρνο ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ παξαξηεκάησλ ηεο: ζην παξφλ ζηάδην, ην 

πξνζσπηθφ ηεο Αξρήο Καηαρψξεζεο ζα επαλεμεηάζεη ηε δήισζε θαη ηα παξαξηήκαηά 

ηεο θαη ζα ιάβεη κία εθ ησλ θαησηέξσ πεξηγξαθνκέλσλ απνθάζεσλ: 

(I) Δάλ δηαπηζηψζνπλ θάπνην ειάηησκα ζηα ππνβιεζέληα έγγξαθα, κηα εηδνπνίεζε 

δηφξζσζεο ζα εθδνζεί θαη ν αηηψλ ζα δηνξζψζεη ην ειάηησκα εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο 

πεξηφδνπ. 

(ii) Δάλ ε αίηεζε απνξξηθζεί, ζα εθδνζεί κηα εηδνπνίεζε απφξξηςεο. 

(iii) Απνδνρή ηεο αίηεζεο. 

Γ) Γεκνζίεπζε αίηεζεο: Όηαλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε, ε Αξρή Καηαρψξεζεο ζα δεηήζεη 

απφ ηνλ αηηνχληα λα δεκνζηεχζεη ηελ αίηεζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα Κπβεξλήζεσο. 

Δ) Αίηεζε γηα αξηζκφ εγγξαθήο/θαηαρψξεζεο: Έλα κήλα κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο 

αίηεζεο, ν αηηψλ κπνξεί λα δεηήζεη ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ππνβάιινληαο ζηελ Αξρή 

Καηαρψξεζεο αληίγξαθν ηεο δεκνζηεπκέλεο αίηεζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

Κπβεξλήζεσο θαη θαηαβνιή ηνπ ηέινο εγγξαθήο. Ζ επίζεκε θαηαρψξεζε ηνπ ζήκαηνο 

πξέπεη επίζεο λα δεκνζηεπζεί. 

η) Αίηεζε γηα πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο: Έλα κήλα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο επίζεκεο 

εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, ν αηηψλ κπνξεί λα δεηήζεη ην πηζηνπνηεηηθφ θαηαρψξεζεο. 

 

8.1.3 υμμετοχό του Ιρϊν ςε διεθνεύσ ςυμβϊςεισ εμπορικού ςόματοσ. 

 

8.1.3.1 Σύμβαςη των Παριςύων για την προςταςύα τησ βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ 

(1883). 

Σν Ηξάλ είλαη κέινο ηεο χκβαζεο ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο απφ ην 1998. 

 

8.1.3.2 Συμφωνύα τησ Μαδρύτησ (1891) και Πρωτόκολλο ςχετικϊ με τη Συμφωνύα τησ 

Μαδρύτησ (1989) ςχετικϊ με τη διεθνό καταχώρηςη ςημϊτων. 

ηηο 25 επηεκβξίνπ 2003, ην Ηξάλ πξνζρψξεζε ηφζν ζηε πκθσλία ηεο 

Μαδξίηεο φζν θαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο Μαδξίηεο γηα ηε δηεζλή θαηαρψξεζε ζεκάησλ 

ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (WIPO). Ζ ζπκθσλία ηεο Μαδξίηεο 

θαη ην πξσηφθνιιν ηεο Μαδξίηεο ηέζεθαλ ζε ηζρχ ζην Ηξάλ ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ 2003. 

 

8.2 Διπλώματα ευρεςιτεχνύασ. 
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ησλ Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο, Καηαρψξηζεο 

Βηνκεραληθψλ ρεδίσλ θαη Δκπνξηθψλ εκάησλ ηεο Ννκνζεηηθήο Πξάμεο (2008): 

"Μηα εθεχξεζε είλαη ην απνηέιεζκα δηαλνεηηθήο δηαδηθαζίαο ελφο αηφκνπ (σλ) 

πνπ παξάγεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή κηα δηαδηθαζία γηα πξψηε θνξά θαη πξνβιέπεη 

κηα ιχζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, ηερληθήο, 

ηερλνινγίαο, βηνκεραλίαο θαη ζπλαθψλ." 



67 
 

Έλα δίπισκα επξεζηηερλίαο είλαη νπζηαζηηθά κηα θπβεξλεηηθή αλαγλψξηζε ζε έλα 

πξφζσπν γηα ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα θάλεη, ρξήζε θαη πψιεζε κηαο λέαο θαη 

ρξήζηκεο αλαθάιπςεο, ζρεδηαζκνχ, δηαδηθαζίαο, κεραλήο, θαηαζθεπήο ή άιιεο 

ζχλζεζεο, ή νπνηαζδήπνηε λέαο θαη ρξήζηκεο βειηίσζεο ζε απηή. 

Ζ ππνβνιή αίηεζεο γηα δίπισκα επξεζηηερλίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Όκσο, ε 

απφθηεζε ελφο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο δίλεη ζηνλ ηδηνθηήηε (δίπισκαηνο 

επξεζηηερλίαο) ην δηθαίσκα θαη ηε δηαβεβαίσζε φηη ζα πξνβεί ζε λνκηθέο ελέξγεηεο γηα 

ηελ απνηξνπή άιισλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο επξεζηηερλίαο ηνπ ή αλαθάιπςήο ηνπ 

ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

 

8.2.1 Εύδη ανακαλύψεων και εφευρϋςεων κατοχυρωμϋνων με δύπλωμα 

ευρεςιτεχνύασ ςύμφωνα με το Άρθρο 2 τησ Νομοθετικόσ Πρϊξησ των Διπλωμϊτων 

Ευρεςιτεχνύασ, περύ Καταχώριςησ Βιομηχανικών χεδύων και Εμπορικών ημϊτων 

(2008): 

"Ζ εθεχξεζε κπνξεί λα θαηνρπξσζεί κε δίπισκα επξεζηηερλίαο εάλ 

πεξηιακβάλεη λέα θαηλνηνκία θαη είλαη εθαξκφζηκε βηνκεραληθά. Μηα θαηλνηνκία 

πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε δελ έρεη πξνβιεθζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε ηερλνινγία θαη δελ 

είλαη πξνθαλέο ζε θάπνηνλ πνπ έρεη ζπλήζεηο δεμηφηεηεο ζηελ ηέρλε. Πξέπεη λα εμεηαζηεί 

κηα εθεχξεζε Βηνκεραληθά εθαξκφζηκε εάλ κπνξεί λα γίλεη ή λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα 

δεδνκέλε βηνκεραληθή γξακκή. "Βηνκεραλία" κπνξεί λα ζεσξεζεί κε ηελ επξχηεξε 

έλλνηα ηνπ φξνπ θαη λα πεξηιακβάλεη ρεηξνηερλήκαηα, γεσξγία, αιηεία θαη ππεξεζίεο." 

 

8.2.2 Μη κατοχυρώςιμεσ με δύπλωμα ευρεςιτεχνύασ ανακαλύψεισ και εφευρϋςεισ 

βϊςει του ϊρθρου 4 του νόμου περύ καταχώριςησ διπλωμϊτων ευρεςιτεχνύασ, 

βιομηχανικών ςχεδύων και εμπορικών ςημϊτων (2008): 

"Απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πξνζηαζίαο ελφο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο 

εμαηξνχληαη ηα αθφινπζα: 

1. Αλαθαιχςεηο, επηζηεκνληθέο ζεσξίεο, καζεκαηηθέο κέζνδνη θαη έξγα ηέρλεο. 

2. ρέδηα, θαλφλεο ή κέζνδνη γηα ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηελ εθηέιεζε ςπρηθψλ ή θνηλσληθψλ πξάμεσλ. 

3. Μέζνδνη ζεξαπείαο ή δηάγλσζεο αζζελεηψλ γηα ηνλ άλζξσπν ή ηα δψα: Σν 

παξφλ εδάθην δελ ζπκπεξηιακβάλεη πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ νξηζκνχ ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο θαη εθείλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ελ ιφγσ κεζφδνπο. 

4. Γελεηηθνί πφξνη θαη γελεηηθά ζπζηαηηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ίδηεο, θαζψο θαη 

βηνινγηθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ παξαγσγή απηψλ. 

5. Οηηδήπνηε έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί ζηε βηνκεραλία θαη ζηηο γλσζηέο ηερληθέο." 
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8.2.3 Έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριςη μιασ εφεύρεςησ ό 

ανακϊλυψη ςτο Ιρϊν. 

Ο εθεπξέηεο ή ν αλαθαιχπησλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη γξαπηή αίηεζε ζην 

Γξαθείν Σερεξάλεο γηα ηε Βηνκεραληθή Ηδηνθηεζία (Γξαθείν δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο) 

θαη, καδί κε ηα απαξαίηεηα ηέιε, πξνβεί ζηελ γλσζηή σο "δήισζε" κε ην αθφινπζν 

πεξηερφκελν: 

1. Οη δειψζεηο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ζπληάζζνληαη ζε ηξία αληίγξαθα θαη ζε εηδηθή 

κνξθή (Α-1) θαη ζηελ πεξζηθή γιψζζα θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αηηνχληα ή απφ ην 

λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ κεηά ηελ αλαθνξά εκεξνκελίαο. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ηα έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ δήισζε θαη άιια ζπλαθή έγγξαθα 

πνπ ζπληάζζεηαη ζε άιιε γιψζζα εθηφο απφ ηελ πεξζηθή γιψζζα, είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ππνβνιή ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ κε ηελ αλεπίζεκε κεηάθξαζε ηνπο. Ωζηφζν, αλ ε 

αθξηβήο κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ δελ είλαη εθηθηή, κπνξεί λα επηζπλαθζεί ε 

πεξίιεςε ηνπο ζηελ πεξζηθή γιψζζα. Δάλ είλαη απαξαίηεην, ε Αξρή Καηαρψξηζεο 

κπνξεί λα δεηήζεη επίζεκε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ θαηά ηε 

κειέηε ηεο δήισζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηερληθνί θαη επηζηεκνληθνί φξνη πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα έγγξαθα δελ έρνπλ ηζνδχλακν ζηελ πεξζηθή γιψζζα, αξθεί λα 

αλαθεξζνχλ νη ίδηνη φξνη. 

3. Ο αηηψλ ππνβάιιεη, πξνζσπηθά ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε βάζε ην άξζξν 

167 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηε δήισζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ζηελ Αξρή 

Καηαρψξηζεο. Ζ εκεξνκελία ιήςεο ηεο δήισζεο ή εκεξνκελίαο απνζηνιήο ηνπ 

κελχκαηνο ζεσξείηαη θαη σο ε εκεξνκελία δήισζεο ηεο επξεζηηερλίαο. 

4. Οη δειψζεηο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο πεξηέρνπλ ηα αθφινπζα ζεκεία: 

Α) Ολνκαζία, εζληθφο θσδηθφο αξηζκφο, δηεχζπλζε, ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, εζληθφηεηα, 

ζέζε ηνπ αηηνχληνο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, είλαη 

απαξαίηεηε ε αλαθνξά ηεο επσλπκίαο ηνπ, ην φλνκα, ν ηχπνο δξαζηεξηφηεηαο, ε 

θαηνηθία, ν ηφπνο θαη ν αξηζκφο εγγξαθήο, ο εζληθφηεηα, ε έδξα ηεο εηαηξείαο θαη, εάλ 

ρξεηάδεηαη, νπνηνδήπνηε άιιν αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ. 

Β) Ολνκαηεπψλπκν, εζληθφο αξηζκφο, δηεχζπλζε θαη ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ αηηνχληνο, εθφζνλ ππάξρεη. 

Γ) Ολνκαηεπψλπκν, θαηνηθία θαη ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ 

πξνζψπσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα λα ιακβάλνπλ εηδνπνηήζεηο ζην Ηξάλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ είλαη θάηνηθνο ηνπ Ηξάλ. 

Γ) Όλνκα, δηεχζπλζε θαη ζέζε ηνπ εθεπξέηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ είλαη ν 

εθεπξέηεο. 

Δ) Σίηινο ηεο εθεχξεζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε εθεχξεζε λα πξνζδηνξίδεη ην αίηεκα θαη 

λα ην θάλεη κε ζπκπεξηιακβάλνληαο ιέμεηο φπσο "θαιχηεξα" θαη νχησ θαζεμήο. Ο ηίηινο 

ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα απνηειείηαη απφ ηξεηο έσο δέθα ιέμεηο. 

η) Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη αξηζκφο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δήισζεο ή εθεχξεζεο ζην 

εμσηεξηθφ ζηελ αίηεζε γηα άζθεζε δηθαηψκαηνο πξνηεξαηφηεηαο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο. 

Ε) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αξρηθή δήισζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εθεχξεζε είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή άιιεο. 

Ζ) Αξηζκφο ζειίδσλ γηα πεξηγξαθή, απαηηήζεηο, ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εθεχξεζεο θαη 

ζρέδηα. 
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I) Καζνξηζκφο ηεο θαηεγνξίαο ηεο εθεχξεζεο κε βάζε ηε δηεζλή ηαμηλφκεζε 

ησλ εθεπξέζεσλ. 

Ηα) Πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζαξηεκάησλ. 

Ηβ) ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ησλ παξαξηεκάησλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ απφ 

ηελ λνκηθέο νληφηεηεο, ππνγξάθνληαη απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ππνγξάθνληεο. 

Ηγ) Σν φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο ζην εμσηεξηθφ αλαγξάθεηαη ζηα ιαηηληθά, 

θαζψο θαη ζηα πεξζηθά θαη ζα εγγξαθεί θαη δεκνζηεπηεί κε ηα ίδηα γξάκκαηα. 

5. ηε δήισζε επηζπλάπηνληαη ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

Α) Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο εθεχξεζεο. 

Β) Αμίσζε ή αμηψζεηο ηεο εθεχξεζεο. 

Γ) χληνκε πεξηγξαθή ηεο εθεχξεζεο. 

Γ) ρέδην ή ζρέδηα, εάλ είλαη απαξαίηεην. 

Δ) Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηηνχληνο θαη ηνπ 

εθεπξέηε. 

η) Γξαπηή αίηεζε γηα κε αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπ εθεπξέηε, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

εθεπξέηεο δελ ζέιεη λα αλαθέξεη ην φλνκά ηνπ. 

Ε) Σα έγγξαθα ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ή εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή 

ε) Απφδεημε ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή δηθαζηηθψλ εμφδσλ. 

Θ) Έγγξαθα αληηπξνζψπεπζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηνξίδεηαη λφκηκνο εθπξφζσπνο. 

εκείσζε 1: ε πεξίπησζε πνπ ε δήισζε δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

11 θαηά ηε ζηηγκή ηεο αίηεζεο, ε Αξρή Καηαρψξηζεο ζα πξνζθαιέζεη ηνλ αηηνχληα 

λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο θαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζα είλαη ε ίδηα κε ηελ εκεξνκελία 

ιήςεσο ησλ απαξαίηεησλ δηνξζψζεσλ. Δάλ δελ γίλεη θακία δηφξζσζε θαηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο, ε δήισζε ζα είλαη άθπξε. Ζ πεξίνδνο ράξηηνο είλαη 60 εκέξεο γηα ηα άηνκα 

πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ. 

εκείσζε 2: Δάλ νξηζκέλα ζρέδηα αλαθέξνληαη ζηε δήισζε απηή θαη δελ  

πεξηιακβάλνληαη ή επηζπλάπηνληαη, ε αξρή θαηαρψξηζεο ζα πξνζθαιέζεη ηνλ αηηνχληα 

λα παξνπζηάζεη ηα ζρέδηα εληφο 30 εκεξψλ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο, ε εκεξνκελία 

ηεο παξαιαβήο ησλ ζρεδίσλ θαη ππνδεηγκάησλ ζα ζεσξεζεί σο ε εκεξνκελία ηεο 

αίηεζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε αξρή θαηαρψξηζεο ζα αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία 

ηεο αίηεζεο σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο δήισζεο θαη ζεσξεί ηελ αλαθνξά ζηα 

ζρέδηα σο άθπξε. Ζ πεξίνδνο ράξηηνο είλαη 60 εκέξεο γηα ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ 

ζην εμσηεξηθφ. 

Η) Κάζε ζειίδα πεξηγξαθήο, αμίσζεο, ζχληνκεο πεξηγξαθήο θαη ζρεδηαζκνχ ηεο 

εθεχξεζεο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ αηηνχληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ 

ηνπ. 

Ηα) Ζ δήισζε αθνξά κφλν κηα εθεχξεζε ή κηα νκάδα ησλ ζρεηηθψλ 

εθεπξέζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα γεληθή εθεχξεζε. Γηαθνξεηηθά, ν αηηψλ κπνξεί 

λα δηαηξέζεη ηε δήισζε ηεο εθεχξεζεο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο μερσξηζηέο θαη 

αλεμάξηεηεο δειψζεηο. 
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6. Ζ αξρή θαηαρψξηζεο, αθνχ έιαβε ηε δήισζε θαη ηα ζρεηηθά πξνζαξηήκαηα, 

δηεξεπλά κέζα ζε 6 κήλεο φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε κε δηαδηθαζηηθέο θαη νπζηαζηηθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην λφκν θαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

εκείσζε 1: Ζ αξρή θαηαρψξηζεο ζα δηαβνπιεχεηαη κε ελδηαθεξφκελεο ηδησηηθέο ή 

θπβεξλεηηθέο Αξρέο ή εηδηθνχο θαη εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηηο απφςεηο ηνπο φζνλ αθνξά 

θαηά πφζν πιεξνχληαη νη νπζηαζηηθέο ζπλζήθεο ηεο εθεχξεζεο. 

Ζ πεξίνδνο ράξηηνο γηα ηελ απάληεζε ζηελ έξεπλα δελ ζα είλαη αξγφηεξα απφ 3 κήλεο. 

εκείσζε 2: Οη ζπκβνπιεπφκελεο αξρέο ή εκπεηξνγλψκνλεο θαη ηα αλαθεξφκελα 

πξφζσπα είλαη ππνρξεσκέλα γηα λα απαληήζνπλ ζε ηέηνηεο έξεπλεο, αιιά ε απνηπρία 

λα ην θάλνπλ δελ εκπνδίδεη ηελ έξεπλα θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηελ αξρή 

θαηαρψξηζεο. 

εκείσζε 3: Γηεξεχλεζε θαη παξαπνκπή ζηηο ελ ιφγσ αξρέο θαη πξφζσπα γηα ηηο 

απφςεηο ηνπο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη καδί ηνπο. 

7. ε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεην λα δηνξζσζεί ή λα ζπκπιεξσζεί ε δήισζε θαη ηα 

παξαξηήκαηά ηεο κεηά ηελ εκεξνκελία δηεξεχλεζεο ηεο δήισζεο θαη ησλ 

παξαξηεκάησλ ηεο, ε Αξρή Καηαρψξηζεο δεηά απφ ηνλ αηηνχληα εγγξάθσο, λα αλαιάβεη 

δξάζε ζρεηηθά κε ηε δηφξζσζε ή ηελ νινθιήξσζε ηεο δήισζεο εληφο 30 εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο. Γηαθνξεηηθά, ε δήισζε ζα είλαη άθπξε. Ζ πεξίνδνο 

ράξηηνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν γηα ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ 

είλαη 60 εκέξεο. Ο αηηψλ ζα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ 

θαηαρψξηζε αξρήο φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο 

εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε θαη ν αηηψλ ζα αλαιάβεη δξάζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαρψξηζε ηεο εθεχξεζεο θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνεηδνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ. ε 

πεξίπησζε αδπλακίαο πιεξσκήο ησλ εμφδσλ θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, ε δήισζε 

ζα ζεσξείηαη άθπξε. Ζ πεξίνδνο ράξηηνο Γηα ηνπο αηηνχληεο πνπ δηακέλνπλ ζην 

εμσηεξηθφ ζα είλαη 60 εκέξεο. 

8. Οη εθεπξέζεηο θαηαγξάθνληαη κε αλαθνξά ησλ αθφινπζσλ πιεξνθνξηψλ βάζεη ηνπ 

εληχπνπ (Α-2) ζην κεηξψν δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο: 

Α) Αξηζκφο θαη εκεξνκελία δήισζεο κε ηελ έλδεημε ψξα, εκέξα, κήλα θαη έηνο. 

Β) Αξηζκφο θαη εκεξνκελία ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. 

Γ) Όλνκα θαη δηεχζπλζε θαη εζληθφηεηα ηνπ εθεπξέηε. 

Γ) Όλνκα θαη δηεχζπλζε θαη εζληθφηεηα ηνπ αηηνχληνο ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ 

είλαη ν εθεπξέηεο εθηφο εάλ ν εθεπξέηεο δεηήζεη εγγξάθσο λα κελ αλαθέξεη ην φλνκά 

ηνπ ζην πηζηνπνηεηηθφ επξεζηηερλίαο. 

Δ) Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ εθεπξέηε, εάλ ην δίπισκα 

επξεζηηερλίαο δεηεζεί απφ ηελ απηφλ. 

η) Σίηινο ηεο εθεχξεζεο. 

Ε) Γηεζλήο ηαμηλφκεζε ηεο εθεχξεζεο αλαθέξνληαο ηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε εθεχξεζε. 

Ζ) ε πεξίπησζε αίηεζεο γηα δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο θαη απνδνρήο, εκεξνκελία, 

αξηζκφο θαη ηφπνο ππνβνιήο ηεο πξνεγνχκελεο δήισζεο. 

I) Γηάξθεηα ππνζηήξημεο. 
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εκείσζε 1: Γχν ζειίδεο θαηαρσξνχληαη γηα θάζε εθεχξεζε ζην Μεηξψν Δπξεζηηερληψλ 

θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή θαη δηφξζσζε, θαζψο θαη κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ελ κέξεη ή ελ φισ φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο εθεχξεζεο θαηαγξάθνληαη ζηηο ελ ιφγσ 

ζειίδεο. 

εκείσζε 2: Ζ πξνζζήθε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθεπξέηε ή 

ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ θαζψο θαη ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Γηπισκάησλ 

Δπξεζηηερλίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε. 

9. Μεηά ηελ θαηαρψξηζε, ε αλαθνίλσζε εγγξαθήο δεκνζηεχεηαη εληφο 30 εκεξψλ ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο αλαθέξνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 31 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Ζ ελ ιφγσ εηδνπνίεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο θαη ππνβάιιεηαη ζηνλ ππάιιειν 

ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο γηα δεκνζίεπζε. 

10. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο Γήισζεο Αλαθνίλσζεο ηεο επξεζηηερλίαο θαη ηελ 

παξάδνζε ηξηψλ αληηγξάθσλ δεκνζηεχζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ζηελ αξκφδηα γηα 

ηελ θαηαρψξηζε Αξρή, ζα εθδνζεί ην πηζηνπνηεηηθφ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη ζα 

ρνξεγεζεί ζηνλ αηηνχληα ή ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ. Σν δίπισκα επξεζηηερλίαο πξέπεη λα 

εθδίδεηαη κε ηε ρξήζε ελεκεξσκέλεο ηερλνινγίαο θαη πεξηιακβάλεηαη έλα αληίγξαθν ηεο 

πεξηγξαθήο, αμίσζεο, ζχληνκε πεξηγξαθή θαη ζρεδηαζκφ θαη ζα ζεσξεζεί, ζθξαγηζηεί 

θαη ππνγξαθεί απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείν Δπξεζηηερληψλ.  

Σν πηζηνπνηεηηθφ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζεκεία βάζεη 

ηνπ Τπνδείγκαηνο (Α-3): 

Α) Αξηζκφο θαη εκεξνκελία δήισζεο. 

Β) Αξηζκφο θαη εκεξνκελία ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. 

Γ) Όλνκα θαη δηεχζπλζε θαη εζληθφηεηα ηνπ εθεπξέηε. 

Γ) Όλνκα θαη δηεχζπλζε θαη εζληθφηεηα ηνπ αηηνχληνο, εθηφο εάλ ην δεηήζεη ν εθεπξέηεο 

γξαπηψο γηα λα κελ αλαθέξσ ην φλνκά ηνπ ζην πηζηνπνηεηηθφ επξεζηηερλίαο. 

ε) Σίηινο ηεο εθεχξεζεο. 

η) Γηεζλήο ηαμηλφκεζε ηεο εθεχξεζεο. 

Ε) ε πεξίπησζε αμίσζεο δηθαηψκαηνο πξνηεξαηφηεηαο θαη απνδνρήο, εκεξνκελίαο, 

αξηζκνχ θαη ηφπνπ ηεο ππνβνιήο ηεο πξνεγνχκελεο δήισζεο. 

Ζ) Γηάξθεηα ππνζηήξημεο. 

11. Όζνλ αθνξά ην άξζξν 16 ηεο Ννκνζεηηθήο Πξάμεο ηνπ (2008) πεξί Γηπισκάησλ 

Δπξεζηηερλίαο, Καηαρψξηζε Βηνκεραληθψλ ρεδίσλ θαη Δκπνξηθψλ εκάησλ, απηφ 

αλαθέξεη: 

"Ζ ηζρχο πηζηνπνηεηηθνχ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο είλαη 20εηήο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ην εηήζην 

θφζηνο θαηαβάιιεηαη εληφο δχν κελψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη θάζε ρξφλν κεηά ηελ ηζρχ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζχκθσλα κε 

ηνλ πίλαθα δαπαλψλ. Γηαθνξεηηθά, ην δίπισκα επξεζηηερλίαο ηεο εθεχξεζεο ζα είλαη 

άθπξν." 
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8.2.4 υμμετοχό του Ιρϊν ςτισ Διεθνεύσ υμβϊςεισ Διπλωμϊτων Ευρεςιτεχνύασ 

 

8.2.4.1 Σύμβαςη των Παριςύων για την προςταςύα τησ βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ 

(1883). 

Σν Ηξάλ είλαη κέινο ηεο χκβαζεο ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο απφ ην 1998. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο παξνχζαο 

ζπκθσλίαο δεζκεχνληαη λα ρνξεγήζνπλ δίπισκα επξεζηηερλίαο κεηαμχ ησλ άιισλ 

θξαηψλ κειψλ θαη Γηθαηψκαηα Δκπνξηθνχ ήκαηνο ηαπηφζεκα κε απηά ησλ ππεθφσλ 

ηνπο. Σν δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο είλαη έλα απφ ηα βαζηθά νθέιε ηεο χκβαζεο ησλ 

Παξηζίσλ. Δπηηξέπεη ζε έλα πξφζσπν πνπ έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα δίπισκα 

επξεζηηερλίαο ζε κηα απφ ηηο ρψξεο ηεο πλέιεπζεο λα έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη 

αίηεζε εληφο ελφο έηνπο γηα πξνζηαζία ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο άιιεο ρψξεο ηεο 

πλέιεπζεο. Απηέο νη κεηαγελέζηεξεο αηηήζεηο ζεσξνχληαη ζαλ λα είραλ θαηαηεζεί ηελ 

ίδηα εκέξα κε ηελ πξψηε αίηεζε. Ζ δηάηαμε απηή απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα 

ηνπο αιινδαπνχο πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ θαη ηε δηαθχιαμε ησλ δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο ηνπο ζε πνιιέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ηξάλ. 

 

8.2.4.2 Συνθόκη ςυνεργαςύασ για τα διπλώματα ευρεςιτεχνύασ 1970 (PCT). 

ηηο 4 Ηνπιίνπ 2013, ε Ηζιακηθή Γεκνθξαηία ηνπ Ηξάλ θαηέζεζε ην έγγξαθν 

επηθχξσζεο ηεο PCT, θαζηζηψληαο ηελ έηζη ην 148ν ζπκβαιιφκελν θξάηνο ηνπ PCT, ην 

νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ζην Ηξάλ ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2013. Καηά ζπλέπεηα, θάζε δηεζλήο 

αίηεζε πνπ θαηαηέζεθε απηφκαηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή πεξηιακβάλεη ηελ νλνκαζία 

ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ. 

Δπίζεο, επεηδή ε Ηζιακηθή Γεκνθξαηία ηνπ Ηξάλ δεζκεχεηαη απφ ην Κεθάιαην ΗΗ 

ηνπ PCT, είλαη απηνκάησο επηιέμηκε θαη ειεγρφκελε γηα θάζε αίηεζε δηεζλνχο 

πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο πνπ θαηαηίζεηαη αλαθνξηθά κε ην ζεβαζκφ κηαο δηεζλνχο 

αίηεζεο. Δπηπιένλ, ππήθννη θαη θάηνηθνη ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ δηεζλείο αηηήζεηο βάζεη ηνπ PCT. 

 
 

9. Τπόδειγμα διαδικαςιών ύδρυςησ εταιρεύασ . 
            

  Παξαθάησ παξαηίζεληαη δηαδηθαζίεο, ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

εθθίλεζε κηαο εκπνξηθήο ή βηνκεραληθήο επηρείξεζεο κε κέρξη 50 ππαιιήινπο θαη 

θεθάιαην εθθίλεζεο 10 θνξέο ην αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα αλά θάηνηθν ηεο 

νηθνλνκίαο. 

  Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζπιιέρζεθαλ ζην πιαίζην έξεπλαο γηα πξαθηηθέο 

επηρεηξείλ, ε νπνία κεηξά θαη ζπγθξίλεη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θχθιν 

δσήο κηαο εγρψξηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ζε 189 νηθνλνκίεο. Ζ ηειεπηαία 

επηθαηξνπνίεζε ζπιινγήο δεδνκέλσλ νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014. 
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• Σππνπνηεκέλε εηαηξεία. 
• Ννκηθή κνξθή: Δηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ت شرک ا  يت ب ئول س  (محدود م
• Διάρηζηε θεθαιαηαθή απαίηεζε: IRR 0 
• Πφιε: Σερεξάλε. 
 

α/α Γηαδηθαζία  Υξφλνο γηα ηελ 
νινθιήξσζε 

Γαπάλεο 

1 Δλεκεξσκέλν πνηληθφ κεηξψν 
Οξγαληζκφο: Κέληξα Αζηπλνκηθήο 
Ζιεθηξνληθήο Δμππεξέηεζεο 
 
χκθσλα κε ηα άξζξα 111 θαη 147 
ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Δκπνξηθνχ 
Κψδηθα ηνπ 1969, πξέπεη λα εθδνζεί 
πνηληθφ κεηξψν απφ φια ηα 
δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη επηζεσξήζεηο 
γηα λα εγγξαθεί λέα εηαηξεία. 

5 εκέξεο 50.000 αλά πνηληθφ 
κεηξψν 

2 Απνθιεηζηηθή εγγξαθή ελφο 
κνλαδηθνχ νλφκαηνο εηαηξείαο, 
Δγγξαθείηε ζην Γξαθείν Δγγξαθψλ 
Δηαηξεηψλ θαη Πιεξψζηε ηα ηέιε 
εγγξαθήο 
Οξγαληζκφο: Γξαθείν Δγγξαθήο 
Δηαηξεηψλ 
 
Γηα λα εγγξαθεί ζην Γξαθείν 
Δγγξαθήο Δηαηξεηψλ, ε εηαηξεία 
πξέπεη λα ππνβάιεη ηα αθφινπζα 
έγγξαθα: 
- Καηαζηαηηθφ, ππνγεγξακκέλν απφ 
φινπο ηνπο κεηφρνπο 
- Γήισζε πνπ δειψλεη φηη έρνπλ 
εγγξαθεί φιεο νη κεηνρέο 
- Πξαθηηθά ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 
ησλ ηδξπηψλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ 
- Πηζηνπνηεηηθφ ηξάπεδαο, απφ ην 
νπνίν πξνθχπηεη φηη ηνπιάρηζηνλ ην 
35% φισλ ησλ κεηνρψλ έρνπλ 
πιεξσζεί 
- πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ησλ 
κεηφρσλ, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 
εθινγή ησλ πξψησλ δηεπζπληψλ θαη 
επηζεσξεηψλ, 
- Γξαπηή δήισζε πνπ απνδέρεηαη ηε 
ζέζε ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ 
επηζεσξεηή 
- Δζληθή ηαπηφηεηα (Carte Melli) θαη 
πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο 
(επηθπξσκέλα αληίγξαθα) ησλ 
κεηφρσλ θαη επηζεσξεηψλ 

3 εκέξεο IRR 375.000 γηα 
εγγξαθή θαη 40.000 
IRR γηα αλαδήηεζε 
νλφκαηνο θαη 
θξάηεζε. 
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- Όλνκα εθεκεξίδαο καδηθήο 
θπθινθνξίαο ζηελ νπνία ζα 
δεκνζηεχνληαη φιεο νη αλαθνηλψζεηο 
ηεο εηαηξείαο 
 
ηα αξρεία εθαξκνγψλ παξέρεηαη 
έλαο γξακκηθφο θψδηθαο έηζη ψζηε 
θάζε εζσηεξηθφ γξαθείν πνπ ιακβάλεη 
ην αξρείν λα παξαθνινπζεί ηελ είζνδν 
θαη ηελ έμνδν ηνπ. Δπηπιένλ, 
δηεμάγεηαη ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 
πιεξσκήο κε θάξηα θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη έλα κεράλεκα γηα ηελ 
θαηαβνιή ησλ ηειψλ εγγξαθήο. 

3 Γεκνζίεπζε αλαθνίλσζεο ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα θαη ζηελ 
επηιεγκέλε εθεκεξίδα γεληθήο 
θπθινθνξίαο κηα εηδνπνίεζε ζρεηηθά 
κε ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο 
Οξγαληζκφο: Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
 
Δίλαη δπλαηή ε άκεζε δεκνζίεπζε ηεο 
αλαθνίλσζεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο 
εηαηξείαο κέζσ ηεο Δπίζεκεο 
Δθεκεξίδαο θαη ηεο επηιεγκέλεο 
εθεκεξίδαο ή ηεο γεληθήο θπθινθνξίαο 
ή ε ππνβνιή ηεο ζην ηαρπδξνκείν, ην 
νπνίν ζηε ζπλέρεηα ηνπο δηαβηβάδεη 
ζηελ εθεκεξίδα. Απηή ε δηαδηθαζία 
δηαξθεί 15 έσο 30 εκέξεο. Ωζηφζν, νη 
επηρεηξήζεηο δελ ρξεηάδεηαη λα 
πεξηκέλνπλ έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε 
δεκνζίεπζε γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ 
επηρείξεζή ηνπο. Μεηά ηελ ππνβνιή 
ηεο αλαθνίλσζεο θαηαρψξηζεο ζηελ 
επίζεκε εθεκεξίδα γηα δεκνζίεπζε, 
ην αληίγξαθν επηζπλάπηεηαη κε ηε 
ζθξαγίδα ηνπ επίζεκνπ γξαθείνπ ηεο 
εθεκεξίδαο, ε νπνία αλαθέξεη φηη ε 
πξνθήξπμε βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο 
δεκνζίεπζεο. Ζ παξνχζα 
αλαθνίλσζε, ε νπνία θέξεη ηε 
ζθξαγίδα ηεο επίζεκεο εθεκεξίδαο, 
φζνλ αθνξά ηελ έλαξμε ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, έρεη 
ηελ ίδηα αμία κε ηελ αλαθνίλσζε πνπ 
δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα. Έηζη, 
κε ηελ παξνχζα εηδνπνίεζε, ε 
εηαηξεία κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε 
επηρεηξεκαηηθέο δηαηππψζεηο. 

1 εκέξα IRR 140,000 γηα ηελ 
επίζεκε εθεκεξίδα. 
IRR 240.000 γηα 
εθεκεξίδα γεληθήο 
θπθινθνξίαο 

4 Λήςε επίζεκσλ θαη 1 εκέξα 100.000 IRR 
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ζθξαγηζκέλσλ/ζεσξεκέλσλ 
ινγηζηηθψλ βηβιίσλ εληφο 30 εκεξψλ 
απφ ηελ εγγξαθή ηνπ Οξγαληζκνχ: 
εμνπζηνδνηεκέλνο πσιεηήο 
 
Σν θφζηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ 
ησλ ζειίδσλ ησλ επίζεκσλ 
ζθξαγηζκέλσλ βηβιίσλ ινγαξηαζκνχ. 

5 Πιεξσκή ηέινπο ραξηνζήκνπ ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εληφο 60 εκεξψλ 
απφ ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξείαο 
Οξγαληζκφο:Σξάπεδα 
 
Ο θφξνο ραξηνζήκνπ πξέπεη λα 
θαηαβιεζεί εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ 
εγγξαθή ηεο εηαηξείαο. Πιεξψλεηαη 
ζηελ Bank Melli Iran επεηδή είλαη 
επίζεκν θξαηηθφ ηέινο. 

1 εκέξα 0,2% ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο 
ηνπ εγγεγξακκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

6 Δγγξαθή εξγαδνκέλσλ ζην 
πξφγξακκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
ζην Ηξαληθφ Σκήκα Δξγαζίαο θαη ιήςε 
ελφο αξηζκνχ ζέζεσλ εξγαζίαο 
Οξγαληζκφο: Σκήκα Δξγαζίαο 
 
Γηα λα αλνίμεη αξρεία ζην πξφγξακκα 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν αηηψλ 
απνζηέιιεη αληίγξαθν ηεο πξψηεο 
κεληαίαο έθζεζεο κηζζψλ ζην Ηξαληθφ 
Σκήκα Δξγαζίαο κε 33% ηνπ κεληαίνπ 
κηζζνχ ηνπ εξγαδφκελνπ 
(εξγαδφκελνο 7%, εξγνδφηεο 23%, 
εηζθνξά αλεξγίαο 3% , Καη 3% 
θπβέξλεζε). 

1 εκέξα Άλεπ ρξεψζεσο 

 

 

10. Πρακτικϋσ διαδικαςύεσ ειςαγωγόσ και εξαγωγόσ φορτύου 

αγαθών. 
 

  Παξαθάησ παξαηίζεηαη ιεπηνκεξήο πεξίιεςε ησλ δηαδηθαζηηθψλ απαηηήζεσλ γηα 

ηελ εμαγσγή θαη ηελ εηζαγσγή ηππνπνηεκέλνπ θνξηίνπ αγαζψλ. Σα έγγξαθα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θάζε επίζεκε δηαδηθαζία ππνινγίδνληαη - απφ ηε ζπκβαηηθή ζπκθσλία 

κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ ζηελ παξάδνζε αγαζψλ - καδί κε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ νινθιήξσζε. 

  Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζπιιέρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Doing Business, ην 

νπνίν κεηξά θαη ζπγθξίλεη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θχθιν δσήο κηαο 
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εγρψξηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ζε 189 νηθνλνκίεο. Ο πην πξφζθαηνο γχξνο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014. 

 Αλαθνξηθά κε ηνπο δαζκνχο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ, 

νηνζδήπνηε κπνξεί λα ηνπο εληνπίζεη κέζσ ηηο ηζηνζειίδαο 

http://farsi.tpo.ir/uploads/etc/book1395/ketab_Moghararat_1395.pdf 

  Παξαθάησ παξαηίζεηαη ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο, 

ελδεηθηηθά ζε έλα ζεκείν εηζφδνπ (ιηκάλη Bandar Abbas).  

  Ληκέλαο: Bandar Abbas / Πφιε: Tehran. 

 
 

Φχζε ησλ εμαγσγηθψλ 
απφ ην Ιξάλ 
δηαδηθαζηψλ 

Γηάξθεηα (εκέξεο) Κφζηνο US$ 

Πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ 12 270 

Δθθαζάξηζε ηεισλεηαθψλ 
ππνρξεψζεσλ θαη 
επηζεσξήζεηο 

2 175 

Γηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο 
Ληκεληθήο Αξρήο θαη ηνπ 
ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ 

4 225 

Μεηαθνξά ζηελ 
επεηξσηηθή ρψξα θαη 
δηαρείξηζε 

7 680 

χλνιν 25 1.350 

Φχζε ησλ εηζαγσγηθψλ 
απφ ην Ιξάλ 
δηαδηθαζηψλ 

Γηάξθεηα (εκέξεο) Κφζηνο US$ 

Πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ 24 330 

Δθθαζάξηζε ηεισλεηαθψλ 
ππνρξεψζεσλ θαη 
επηζεσξήζεηο 

2 220 

Γηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο 
Ληκεληθήο Αξρήο θαη ηνπ 
ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ 

5 250 

Μεηαθνξά ζηελ 
επεηξσηηθή ρψξα θαη 
δηαρείξηζε 

6 755 

 

α/α Έγγξαθα γηα εμαγσγή απφ ην 
Ηξάλ 

Έγγξαθα γηα εηζαγσγή ζην Ηξάλ 

1 Bill of lading Bill of lading 

2 Certificate of Origin Cargo release order (store receipt) 

3 Commercial Invoice Certificate of Conformity 

4 Customs export declaration Certificate of Origin 

5 Insurance policy Commercial invoice 

http://farsi.tpo.ir/uploads/etc/book1395/ketab_Moghararat_1395.pdf
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6 Packing List Cover letter from Ministry of Trade 

7 Technical standard certificate Customs import declaration 

8  Document (receipt) certifying payment 
of customs fees 

9  Insurance policy 

10  Packing list 

11  Registration form/order with the 
Ministry of Trade (Sabte sefaresh) 

 

11. Απαγορεύςεισ ειςαγωγεύσ προώόντων. 
   

  Α. Σξφθηκα: χκθσλα κε ην ηζρχνλ δηάηαγκα πνπ εθδφζεθε ζηηο 16.09.2015, ην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Ηξάλ απαγνξεχεη ηελ εηζαγσγή ησλ παξαθάησ 

πξντφλησλ ηξνθίκσλ: 

- Φξνχηα εθηφο απφ κπαλάλεο, αλαλά, κάλγθν θαη coconut.  

- Διηέο καχξεο. 

- Κνλζέξβεο θαγεηνχ. 

- Καηεςπγκέλα πξντφληα. 

- Γαιαθηνθνκηθά εθηφο βνπηχξνπ (in bulk) 

- Εάραξε (ρνξεγνχληαη άδεηεο γηα εηζαγσγή εληφο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ) 

- Ρχδη  (ρνξεγνχληαη άδεηεο γηα εηζαγσγή εληφο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ) 

- θφλε γάιαθηνο. 

- Αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα κε θσδηθφ HS code 1901 2000 δειαδή κίγκαηα θαη δχκεο 

γηα ρξήζε αξηνπνηείαο, επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ηνπο κε δαζκφ εηζαγσγήο 22% θαη 9% 

ΦΠΑ.   

  Ωζηφζν ζχκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ είρακε απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Σεισλείσλ θαη ην Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο θαθέινπ 

ζηηο ππεξεζίεο απηέο, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνο 

εηζαγσγή πξντφληνο. Οη αξκφδηεο Αξρέο δχλαληαη κεηά ζρεηηθφ έιεγρν λα ρνξεγήζνπλ 

άδεηα εηζαγσγήο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

  Β. Φάξκαθα-Καιιπληηθά: Γεληθά απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή θαξκάθσλ θαη 

θαιιπληηθψλ ζην Ηξάλ. Πξνθεηκέλνπ λα επλνεζεί ε εγρψξηα παξαγσγή δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο παξφκνησλ πξντφλησλ. Ωζηφζν εάλ δηαπηζησζεί φηη έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα ή πξντφλ θαιιπληηθνχ δελ παξάγεηαη ζην Ηξάλ, 

ηφηε ρνξεγείηαη άδεηα εηζαγσγήο.  

  Δηδηθφηεξα ν Ηξαλφο εηζαγσγέο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ππνβνιήο θαθέινπ ζην 

Τπνπξγείν Τγείαο κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ψζηε λα ιεθζεί ζρεηηθή έγθξηζε. 

ήκεξα απηή ε δηαδηθαζία έρεη επεθηαζεί ζεκαληηθά θαζψο δελ ππάξρνπλ αξθεηά 

ζθεπάζκαηα ζην Ηξάλ.  
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12. Ιςτορύα νομύςματοσ. 
 

  Σν Ηξαληθφ Σνκάλ (toman) (πεξζηθφο: ومان  πξνθέξεηαη [tomɑn], απφ ην ,ت

κνγγνιηθφ tümen "κνλάδα ησλ δέθα ρηιηάδσλ") είλαη κηα ππέξκνλάδα αλαγσγήο ηνπ 

επίζεκνπ λνκίζκαηνο ηνπ Ηξάλ, rial. Γηαρσξίζηεθε ζε 10.000 δελάξηα. Μεηαμχ 1798 θαη 

1825, ην toman ππνδηαηξέζεθε επίζεο ζε 8 rial, ην θαζέλα απφ 1250 δελάξηα. Σν 1825 

εηζήρζε ην qiran, αμίαο 1000 δελαξίσλ ή ην έλα δέθαην ελφο ηνκά. 

  Σν 1932, ην rial αληηθαηέζηεζε ην toman κε αλαινγία 1 toman = 10 rials (δει. 1 

rial = 1 qiran). Αλ θαη ην rial είλαη ην επίζεκν λφκηζκα ηνπ Ηξάλ, νη Ηξαλνί ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνλ φξν 'toman', πνπ ζεκαίλεη 10 rials. 

  ηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2016, ε ηξαληθή θπβέξλεζε ελέθξηλε εηζήγεζε ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηνπ Ηξάλ λα αληηθαηαζηήζεη ην εζληθφ λφκηζκα ηεο ρψξαο κε ηελ πην 

δηαδεδνκέλε ζηελ αγνξά θαη ηζηνξηθά γλσζηή νλνκαζία toman. Δάλ ην ηξαληθφ 

θνηλνβνχιην ςεθίζεη ππέξ ηεο έγθξηζεο ηνπ κέηξνπ, ην λφκηζκα ηνπ Ηξάλ ζα αιιάμεη ην 

φλνκά ηνπ θαη ηελ αμία ηνπ κεηά απφ ζρεδφλ νθηψ δεθαεηίεο. 

  Έλα πξντφλ αμίαο 10.000 rial ζηελ αγνξά αλαθέξεηαη σο αμίαο 1.000 toman. 

πλεπψο 10.000 rial είλαη ηζνδχλακεο αμίαο κε 1.000 toman θαη αληηζηνίρσο είλαη 

πεξίπνπ $ 1. 

  Οη ζπλήζεηο ηχπνη ραξηνλνκηζκάησλ είλαη 500, 1000, 2000, 5000 rial πνπ 

δηαηίζεληαη επίζεο ζε λνκίζκαηα, ελψ ππάξρνπλ θαη ραξηνλνκίζκαηα ησλ 10.000, 

20.000, 50.000, 100.000, 500.000 θαη 1.000.000. 

 

15. Διεθνεύσ κυρώςεισ-επιπτώςεισ. 
 

  Α. Γεληθά: Μεηά ηελ 1.1.2016 άξρηζε ε εθαξκνγή ηεο JCPA (Joint 

Comprehensive Plan of Action) ε νπνία ππνγξάθεθε ζηηο 18.10.2015 θαη πξνβιέπεη ηελ 

άξζε ησλ θπξψζεσλ πνπ είραλ επηβιεζεί ζην Ηξάλ απφ ην 2010 πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζεί ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα. 

  Οη θπξψζεηο απηέο είραλ ζεκαληηθφηαηεο επηπηψζεηο ζην εκπφξην θαη ζηηο 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαζψο είρε απνθνπεί νπζηαζηηθά ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηνπ Ηξάλ 

απφ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ζπλαιιαγψλ κε άιιεο ρψξεο. Ήδε ζήκεξα έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί ηξαπεδηθέο ζρέζεηο κέζσ θπξίσο ίδξπζεο ινγαξηαζκψλ αληαπφθξηζεο 

(corresponding accounts) κε αξθεηέο ηξάπεδεο ηφζν ζηελ ΔΔ φζν θαη ζηελ Αζία. Δπίζεο 

έρνπλ αλνίμεη ππνθαηαζηήκαηα Ηξαληθψλ Σξαπεδψλ ζηελ Γεξκαλία, Ηηαιία, Απζηξία, 

νπεδία θαη Νηνπκπάη.  

  Β. Σξαπεδηθά πξνβιήκαηα: Ζ δηαζθάιηζε ησλ εμνθιεηηθψλ πιεξσκψλ απφ 

ηνπο κειινληηθνχο Ηξαλνχο εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο ήηαλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ιφγσ ηεο 

απνκφλσζεο ηνπ Ηξαληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ (θαη ειιεληθψλ) θαη ππεξαηιαληηθψλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ δελ εμππεξεηνχζαλ θαηά θαλφλα L/Cs απφ ηξαληθέο ηξάπεδεο, 

αθφκε θαη απφ ηηο ιίγεο ρακειφηεξνπ βειελεθνχο ηδησηηθέο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο 
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θαηαιφγνπο ησλ θπξψζεσλ. Οη ζπλαιιαζζφκελνη επηρεηξεκαηίεο αλαδεηνχζαλ 

ηξηγσληθέο δηαηξαπεδηθέο κεζνδεχζεηο θαηαθεχγνληαο ζε ελδηάκεζα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

δεχηεξεο θαη ηξίηεο θαηεγνξίαο απφ Κίλα, Μαιαηζία, Ηλδνλεζία, ρψξεο πξψελ . 

Δλσζεο, φπσο Λεπθνξσζία, Αξκελία, Γεσξγία θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ απφ Σνπξθία θαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα απφ Δπξψπε ( πνπ δελ 

απνζαξξχλνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο θπξψζεηο) κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαλ ην θφζηνο 

ζπλαιιαγψλ θαηά κέζν φξν 15-20 %. ήκεξα απηφ έρεη μεπεξαζηεί θαη ην γεγνλφο φηη 

ήδε ην 2016 θαηεγξάθε αχμεζε 35% ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ΔΔ-Ηξάλ θαηαδεηθλχεη 

ην φηη έρεη ζεκαληηθή πξφνδνο ζηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο.  

  Γ. Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο: Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα κε ηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο ήηαλ ην γεγνλφο φηη ηφζν νη ΖΠΑ φζν θαη ε ΔΔ είραλ εθδψζεη νδεγίεο γηα 

απαγφξεπζε ζπλαιιαγψλ ηφζν κε ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο φζν θαη κε θπζηθά πξφζσπα. 

ήκεξα νη πεξηζζφηεξεο απαγνξεχζεηο απφ ηελ ΔΔ έρνπλ αξζεί. Ωζηφζν απφ πιεπξάο 

ΖΠΑ παξακέλνπο ζε ηζρχ. πλεπψο ζθφπηκν είλαη πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε νηαζδήπνηε 

ζπλαιιαγήο λα ειέγρεηαη ζηνπο ηζηνρψξνπο πνπ παξαηίζεληαη θαησηέξσ ην ελδερφκελν 

θάπνηα εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν λα πεξηιακβάλνληαη ζε απηνχο:  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/fuzzy_logic.aspx 

http:// trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143390.pdf 

 

 Περαιτζρω ςτον κατωτζρω πίνακα αναφζρονται οι τομείσ ςτουσ οποίου υπιρχαν 

απαγορεφςεισ και παροφςα κατάςταςθ που διαμορφϊκθκε μετά τθν JCPOA. 
ΣΟΜΔΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (Β3 

Γ/ΝΗ) 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ (ΔΝΤΔΔ) 

Καλ. 42/2014 Μεξηθή άξζε 

θπξψζεσλ 

Καλ. 1263/2012 Κπξψζεηο 

Καλ. 267/2012 Κπξψζεηο 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΟΗΔ (ΔΝΤ) 

ΗΠΑ  

Α. ΔΜΠΟΡΙΟ        

α) Φαξκαθεπηηθά 

πξντφληα, ηαηξηθφο 

εμνπιηζκφο 

(ειιεληθέο εμαγσγέο) 

ηδηαίηεξα γηα αζζέλεηεο 

αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο,  

θαξθίλνπ, 

αληηγξηππηθά εκβφιηα, 

ηνκνγξάθνη, 

εμνπιηζκνί 

εξγαζηεξίνπ, ηερλεηά 

κέιε γηα αλαπήξνπο, 

ζπζθεπέο θαη 

εμνπιηζκφο 

αηκνθάζαξζεο θιπ. 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε. 

Όια φζα αλαθέξνληαη θαίλνληαη 

λα ππάγνληαη ζηα πξνηφληα θαη 

εμνπιηζκφ γηα 

"αλζξσπηζηηθνχο ζθνπνχο" 

ηνπ άξζξνπ 30Α, παξάγξαθνο 

3, ηνπ Καλνληζκνχ 1263/2012.  

Γελ ππάξρεη 

απαγφξεπζε.  

Γελ κπνξεί, πάλησο, λα 

απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν 

νξηζκέλα εμαξηήκαηα 

εμειηγκέλσλ ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ λα 

εκπίπηνπλ ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε 

ην ππξεληθφ πξφγξακκα 

ηνπ Ηξάλ, ζηνηρείν πνπ δελ 

κπνξεί λα ειεγρζεί παξά 

ζε ad hoc βάζε. ε 

ηέηνηα πεξίπησζε, γηα ηελ 

εμαγσγή ρξεηάδεηαη άδεηα 

ηεο Δπηηξνπήο Κπξψζεσλ 

ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο γηα ην Ηξάλ, 

ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

Γελ πθίζηαηαη 

απαγφξεπζε. Δθφζνλ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζε 

θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ 

πιηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ Ηξάλ.  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/fuzzy_logic.aspx
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πξνυπνζέζεηο. 

β) Αγξνηηθφο 

εμνπιηζκφο  

(ειιεληθέο εμαγσγέο) 

αγξνηηθά κεραλήκαηα 

γηα ζπζθεπαζία 

ηξνθίκσλ, 

επεμεξγαζία ειηάο, 

θαζαξηζκφ βάκβαθνο, 

αλαβάζκηζε 

πηελνηξνθείσλ, 

επεμεξγαζία 

δσνηξνθψλ, αγξνηηθά 

ιηπάζκαηα, ζπφξνη, 

αξδεπηηθά ζπζηήκαηα 

θαη εγθαηαζηάζηεο 

ζεξκνθεπίνπ 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε. Γελ ππάξρεη 

απαγφξεπζε, ππφ ηελ 

επηθχιαμε πνπ 

αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ 

ζρεηηθά κε εμειηγκέλα 

κεραλήκαηα 

Γελ πθίζηαηαη 

απαγφξεπζε. Δθφζνλ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζε 

θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ 

πιηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ Ηξάλ.  

γ) Γνκηθά πιηθά 

(ειιεληθέο εμαγσγέο) 

πξντφληα ζηδήξνπ, 

ραιπβνπξγία, 

ηζηκέλην, κάξκαξα, 

δνινκίηεο 

Πξνηφληα ζηδήξνπ & ράιπβνο: 

Απαγνξεχεηαη  (Απαγφξεπζε: 

Άξζξν 8 Καλνληζκνχ 

1263/2012).  

 

Σζηκέλην, ΙΩ ΝΑΙ (δελ 

ελδηαθέξεη ηηο ειιεληθέο 

εηαηξείεο) 

 

Μάξκαξα, δνινκίηεο: 

Δπηηξέπεηαη 

Γελ ππάξρεη 

απαγφξεπζε. Γελ κπνξεί, 

σζηφζν, λα απνθιεηζηεί ην 

ελδερφκελν νξηζκέλα είδε 

ζηδήξνπ ή ράιπβα ή 

πξντφληα ζηδήξνπ ή 

ράιπβα λα εκπίπηνπλ 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζρεηηθά κε ην ππξεληθφ ή 

βαιιηζηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

Ηξάλ (π.ρ. marraging steel, 

ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην 

ζρεηηθφ θαηάινγν dual use 

items). 

Τθίζηαληαη πεξηνξηζκνί 

ππφ  πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν 

πνιχηηκσλ κεηάιισλ, 

γξαθίηε, αινπκίλην θαη 

ράιπβα, αιιά 

απνθαζίζηεθε ε άξζε 

ησλ πεξηνξηζκψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλα πνιχηηκα 

κέηαιια απφ 20/1/2014 

γηα 6 κήλεο. 

δ) Φπζηθά 

δεξκνθαιιπληηθά 

(ειιεληθέο εμαγσγέο) 

Γελ ππάξρεη απαγφξεπζε. Γελ ππάξρεη 

απαγφξεπζε. 

Γελ πθίζηαηαη 

απαγφξεπζε.  

ε) Αγξνηηθά πξντφληα 

(ειιεληθέο εμαγσγέο) 

Γελ ππάξρεη απαγφξεπζε. 

(Αλάγθε εμεηδίθεπζεο) 

Γελ πθίζηαηαη 

απαγφξεπζε.  

Γελ πθίζηαηαη 

απαγφξεπζε.  
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ζη) Πεηξνρεκηθά 

(ειιεληθέο εμαγσγέο) 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε  

απφ 20/1/2014 γηα 6 κήλεο 

Γελ πθίζηαηαη εκπάξγθν 

πεηξειαίνπ θαη 

ζπλαθψλ εηδψλ (ζε 

αληίζεζε κε ηελ Δ.Δ.)  

Δπεηξάπε κεξηθψο, απφ 

20/1/2014 γηα 6 κήλεο. 

Αλαλέσλεηαη έθηνηε αλά 

εμάκελν ε άδεηα. 

Δθφζνλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζε 

θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ 

πιηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ Ηξάλ.  

δ) Αξγφ Πεηξέιαην: 

Δμαγσγέο θαη 

Μεηαθνξά  

Ηξαληθνχ Πεηξειαίνπ 

Απαγνξεχεηαη εμαγσγή ζε ΔΔ  

Δπηηξέπεηαη απφ 20/1/2014 γηα 6 

κήλεο, ε ρνξήγεζε ζθαθψλ γηα 

κεηαθνξά/απνζήθεπζε ηξαληθνχ 

πεηξειαίνπ θαη πεηξνρεκηθψλ 

πξντφλησλ. 

Η απαγφξεπζε ήξζεη κεηά ηελ 

εθαξκνγή JCPOA απφ 

1.1.2016 

  Απαγνξεχεηαη. 

Δπεηξάπε απφ 20/1/2014 

γηα 6 κήλεο ε εμαγσγή θαη 

κεηαθνξά κφλνλ πξνο 

Κίλα, Ηλδία, Ηαπσλία, Ν. 

Κνξέα, Σατβάλ, Σνπξθία 

Η απαγφξεπζε ήξζεη 

κεηά ηελ εθαξκνγή 

JCPOA απφ 1.1.2016 

ε) Φπζηθφ Αέξην Απαγνξεχεηαη ε αγνξά, 

κεηαθνξά θαη εηζαγσγή ηξαληθνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ΔΔ 

Ζ απαγφξεπζε δελ ηζρχεη γηα 

θ/α πνπ εμάγεηαη απφ ηξίην 

θξάηνο, έρεη αλακεηρζεί κε 

ηξαληθφ αέξην θαη δηέξρεηαη απφ 

δίθηπν άιιεο ρψξαο πιελ Ηξάλ 

(Καλ.1263/2012 αξ. 14α παξ. 

2α) π.ρ. πεξίπησζε εηζαγσγήο 

κείγκαηνο θ/α¨ζε Διιάδα  απφ 

Αδεξκπατηδάλ. 

Η απαγφξεπζε ήξζεη κεηά ηελ 

εθαξκνγή JCPOA απφ 

1.1.2016 

Γελ πθίζηαηαη εκπάξγθν 

θπζηθνχ αεξίνπ. (ζε 

αληίζεζε κε ηελ Δ.Δ.) 

Γελ ππάξρεη πξφβιεςε. 

 

Β. 

 

ΤΠΗΡΔΙΔ 

      



82 
 

α) Υξεκαηνπηζησηηθφο 

ηνκέαο 

(κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ) 

Τθίζηαληαη Πεξηνξηζκνί. 

Απφ 20/1/2014 γηα 6 κήλεο 

δεθαπιαζηάδνληαη ηα ρξεκαηηθά 

φξηα, πάλσ απφ ηα νπνία 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε άδεηα, 

φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 30 Καλ. ΔΔ 267/2012: 

 

-  ηξφθηκα/ ηαηξηθή πεξίζαιςε/ 

ηαηξηθφ εμνπιηζκφ, ζπλαιιαγέο 

γηα γεσξγηθνχο ή 

αλζξσπηζηηθνχο ζθνπνχο, κέρξη 

1.000.000 επξψ 

 

- πξνζσπηθά εκβάζκαηα έσο 

400.000 επξψ. 

Τθίζηαληαη πεξηνξηζκνί. 

 

Οη πεξηνξηζκνί δελ 

ηζρχνπλ γηα πιεξσκέο 

πνπ αθνξνχλ 

ηξφθηκα/θάξκαθα/ηαηξηθή 

πεξίζαιςε 

Τθίζηαληαη πεξηνξηζκνί. 

 

Κάζε πεξίπησζε 

εμεηάδεηαη μερσξηζηά (ad 

hoc).  

β) Ιαηξηθφο ηνκέαο 

παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ πςεινχ 

επηπέδνπ ζε 

θαξθηλνπαζείο ζε 

εμεηδηθεπκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο ζηε 

ρψξα καο. 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε. Γελ ππάξρεη 

απαγφξεπζε. 

Γελ ππάξρεη 

απαγφξεπζε. 

γ) θαηαζθεπαζηηθφο 

ηνκέαο  

αλάζεζε ζε ειιεληθέο 

εηαηξείεο EPC 

(Δngineering 

Procurement 

Contractors) έξγσλ 

θαη ππεξεξγνιαβηψλ 

γηα έξγα ππνδνκψλ 

Σέηνηνπ είδνπο κεγάια έξγα, ζα 

απαηηήζνπλ θαη απαγνξεπκέλα 

πιηθά.  

 

Όζα άπηνληαη ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηνκέα, θαίλνληαη 

απαγνξεπκέλα.  

 

Δπίζεο, ηα έξγα κεγάινπ 

πξνππνινγηζκνχ θαίλνληαη 

αληίζεηα πξνο ην πλεχκα ησλ 

θπξψζεσλ, ακεξηθαληθψλ, αιιά 

θαη επξσπαηθψλ, εθηφο ίζσο 

απφ φζα κπνξνχλ λα 

δηθαηνινγεζνχλ φηη θαιχπηνπλ 

άκεζεο αλάγθεο ηνπ ηξαληθνχ 

ιανχ (αλζξσπηζηηθφ πλεχκα). 

 

 Πξνζνρή ζε frozen funds, 

designated persons and 

banks. 

Γελ ππάξρεη 

απαγφξεπζε.  

Θα πξέπεη, σζηφζν, λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη 

γεληθφηεξνη νηθνλνκηθνί 

θαη επηρεηξεκαηηθνί 

πεξηνξηζκνί ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, 

εηδηθά αλ ζεσξεζεί φηη ηα 

έξγα απηά ζπλδένληαη/ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ 

ζην ππξεληθφ πξφγξακκα 

ηνπ Ηξάλ. 

Γελ επηηξέπεηαη 

ζπκκεηνρή ζε έξγα πνπ 

αθνξνχλ ελεξγεηαθφ 

ηνκέα (π.ρ. δηπιηζηήξηα) 

Γελ επηηξέπεηαη ε 

ζπκκεηνρή ζε Joint 

ventures κε Ηξαληθέο 

εηαηξείεο γηα έξγα εθηνο 

Ηξάλ, ζε πεξίπησζε 

εληζρπκέλεο ζπκκεηνρήο 

Ηξάλ.  

Γ. ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ 

ΣΔΥΝΟΓΝΩΙΑ 
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α) Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο - 

Πεξηβάιινλ 

δηεξεχλεζε 

επελδπηηθψλ 

ζρεκάησλ γα εγρψξηα 

παξαγσγή ή/θαη 

ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο 

δηαγσληζκνχο ζην 

Ηξάλ ζε: ηερλνγλσζία 

ειηαθψλ 

ζεξκνζπζζσξεπηψλ, 

ζχγρξνλεο 

ελεξγεηαθέο 

πεξηβαιινληηθέο 

εθαξκνγέο θαη 

ηερλνινγίεο, 

νηθνινγηθή δηαρείξηζε 

ελέξγεηαο, βηνινγηθφο 

θαζαξηζκφο 

Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

Υξεηάδεηαη εμεηδίθεπζε, γηαηί 

ππάξρεη ν θίλδπλνο ρξήζεο 

απαγνξεπκέλσλ πιηθψλ ή 

πιηθψλ δηηηήο ρξήζεο, ή 

ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα ηνπ Ιξάλ, 

πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη 

δηεξεχλεζε θαη εμεηδίθεπζε.  

Αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. 

Γελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί 

ην ελδερφκελν 

ζπγθεθξηκέλα εμαξηήκαηα 

ή ηερλνινγία λα εκπίπηνπλ 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζρεηηθά κε ην 

ππξεληθφ/βαιιηζηηθφ 

πξφγξακκα. 

Τθίζηαληαη πεξηνξηζκνί 

ζρεηηθά κε επελδχζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζην 

Ηξάλ.  

β) Γηαρείξηζε πδάησλ  

αγξνηηθή άξδεπζε, 

αθαιάησζε 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε.  

πξνζνρή ζηελ εκπνξηθή 

ζπλεξγαζία: possibly 

designated persons/designated 

banks/frozen funds 

Γελ ππάξρεη 

απαγφξεπζε. 

Γελ ππάξρεη 

απαγφξεπζε. 

γ) Ιρζπνθαιιηέξγεηεο 

κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο ζε 

θαιιηέξγεηα 

πθηζηακέλσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή 

ίδξπζε λέσλ θαη 

εκπνξηθή ζπλεξγαζία 

ζηελ πξνκήζεηα 

ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλνπ 

εμνπιηζκνχ θαη 

ηρζπνηξνθψλ. 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε  

πξνζνρή ζηελ εκπνξηθή 

ζπλεξγαζία: possibly 

designated persons/designated 

banks/frozen funds 

Γελ ππάξρεη 

απαγφξεπζε. Γελ κπνξεί, 

σζηφζν, λα απνθιεηζηεί ην 

ελδερφκελν θάπνηα 

ζηνηρεία ηνπ 

«ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλνπ 

εμνπιηζκνχ» λα 

εκπίπηνπλ ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε 

ην ππξεληθφ/βαιιηζηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ. 

Γελ ππάξρεη 

απαγφξεπζε. 

Δθφζνλ ν ζρεηηδφκελνο 

εμνπιηζκφο δελ 

πεξίιακβάλεηαηζε 

θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ 

/εμνπιηζκψλ/ πιηθψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ππξεληθνχ 

πξνγξακκαηνο ηνπ Ηξάλ.  

 

14. Προςϊρτημα. 
 

Παρϊρτημα 1 :  Μακροοικονομικού δεύκτεσ 
ΔΕΙΚΣΘ 2012 2013 2014 2015 

Αφξθςθ ΑΕΠ 2,1% -5,4% 1,089% 1,6% 

ΑΕΠ δισ $ 247,4 218,9 362 416,5 
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Κατά κεφαλι ΑΕΠ $ 3,253 2,840 4,639 4,769  

Πλθκωριςμόσ % 

(επίςθμοσ/ανεπίςθμοσ) 

31,5/35,8 32,6/42 21,1/27,7 11,92/16,32 

Ρευςτότθτα Μ4 $ δισ 180,6 214,3 283,6 341,73 

Αφξθςθ ρευςτότθτασ 25,7% 18,6% 24,4% 17,03% 

Απόκεμα ΑΞΕ 37,891 δισ $ 40,941 δισ $ 43,047 δισ $ 45,097 δισ $ 

Πλθκυςμόσ 76.045.000 77.081.000 78.089.000 79.328.982 

Ποςοςτό ενεργοφ 

πλθκυςμοφ 

37,7 35,6 36,7 34,9 

Ανεργία 

(επίςθμθ/ανεπίςθμθ) 

12,2/20,6 12,7/19,8 14,73/17,09 11,7/16,38 

Εξαγωγζσ πετρελαίου 

& φυςικοφ αερίου 

66,22 δισ $ 75,77 δισ $ 44,48 δισ $ 54 δισ $ 

Εξαγωγζσ πλθν ενεργειακϊν 

προϊόντων 
26,89 δισ $ 27,53 δισ $ 31,43 δισ $ 34,8 δισ $ 

Ειςαγωγζσ 

εμπορευμάτων 

62.265 δισ $ 59.866 δισ $ 64,174 δισ $ 69,39 δισ $ 

Εμπορικό ιςοηφγιο 30.842 δισ $ 43.432 δισ $ 11,736 δισ $ 19,41 δισ $ 

 

Ζλλειμμα 

προχπολογιςμοφ 

15.12 δισ $ 18,6 δισ $ 21,3 δισ $ 28,7 δισ $ 

Μζςοσ όροσ τιμισ 

βαρελιοφ πετρελαίου 

75,4 $ 82,2 $ 55 $ 50 $ 

Εξωτερικό χρζοσ 18,97 δισ $ 22,11 δισ $ 27,49 δισ $ 32, 82 δισ $ 

Μζςθ ιςοτιμία 

(IRR/US$)2 

1$=IRR 26,170 

1$=IRR 24,500 

1$= IRR 26,170 

1$=IRR 33,000 

1$= IRR  26,170 

1$=IRR 38,000 

1$= IRR 

26,170 

1$=IRR 38,000 

Πθγι: Ιρανικι Κεντρικι Σράπεηα 

                                                           
2
 Επίςθμεσ τιμζσ δελτίου διαπραγμάτευςθσ. 
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Παρϊρτημα 2 : Εμπορικϋσ Ροϋσ Ιρϊν 2015 
Χώρα Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ υνολικόσ όγκοσ 

εμπορίου 

 Αξία € εκ. % Αξία € εκ. % Αξία € εκ. % 

ΘΑΕ 31,313 39,5 13,121 22,3 32,528 23,6 

Κίνα 17,680 22,3 5,117 8,7 30,801 22,3 

ΕΕ 28 7,128 9 4,995 8,5 8,628 6,3 

Ν. Κορζα 3,699 4,7 2,660 4,5 8,255 6 

Σουρκία 3,633 4,6 1,940 3,3 8,249 6 

Ινδία 3,138 4 1,578 2,7 5,639 4,1 

Βραηιλία 1,652 2,1 1,539 2,6 2,945 2,1 

Ρωςία 1,010 1,3 1,215 2,1 2,075 1,5 

Καηακςτάν 956 1,2 1,121 1,9 1,655 1,2 

Ελβετία 946 1,2 1,017 1,7 1,575 1,1 

 79,229  58,723    

Πθγι: Eurostat 

 

 

 

Παρϊρτημα 3 : Διαχρονικό εξϋλιξη εξωτερικού εμπορύου Ιρϊν 
Ζτοσ Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ Ιςοηφγιο υνολικό όγκοσ εμπορίου 

 Αξία € εκ. % Αξία € εκ. % Αξία € εκ. % Αξία € εκ. % 

2005 31,271  44,310  13,039  75,581  

2006 32,404 3,6 60,320 36,1 27,917 114,1 92,724 22,7 

2007 32,957 1,7 65,088 7,9 32,131 15,1 98,046 5,7 
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2008 39,667 20,4 81,370 25 41,702 29,8 121,037 23,5 

2009 35,661 -10,1 53,367 -34,4 17,706 -57,5 89,029 -26,5 

2010 50,083 40,4 74,591 39,8 24,508 38,4 124,674 40 

2011 69,670 39,1 93,434 25,3 23,764 -3 163,104 30,8 

2012 71,873 3,2 79,704 -14,7 7,830 -67,1 151,577 -7,1 

2013 63,230 -12,1 63,815 -19,9 585 -92,5 127,045 -16,2 

2014 72,949 15,4 64,846 1,6 -8,103 -1484,1 137,794 8,5 

2015 79,229 8,6 58,723 -9,4 -20,506 153,1 137,952 0,1 

Πθγι: Eurostat 

 

Παρϊρτημα 4 : Κυριότεροι εξαγωγεύσ ςτο Ιρϊν 
NO. COUNTRY 

 VALUE/ MILLION 

US DOLLARS 

21/3/2013-20/3/2014 21/3/ 2014 –20/3/ 2015 21.3.2015-20.10.2015 

1. China 9,648,773,210 12,546,737,201 6,043,979,251 

2. U.A.E 11,230,916,755 10,970594,786 4,094,353,411 

3. South Korea 3,854,849,627 4,309,447,231 2,180,500,440 

4. Turkey 3,624,508,565 3,779,628,147 1,826,671,968 

5. India 4,275,477,177 3,692,214,247 1,399,808,888 

6. Switzerland 2,334,817,345 2,341,335,834 1,399,600,925 

7. Germany 2,443,100,137 2,323,133,339 1,015,307,890 

8. Italy 848,713,032 1,059,370,412 519,937,732 

9. Netherlands 960,759,492 1,025,894,232 415,420,141 

10. France 731,252,879 570,832,905 391,226,594 

11. Taiwan 340,271,349 701,723,423 423,367,824 

66. Greece 9,667,199 15,627,140 17,326,861 
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 TOTAL 49,575,985,263 52,249,794,227 23,352,150,835 

Source:  Tehran Chamber of Commerce, Industries & Mines   

 

Παρϊρτημα 5 : Ειςαγωγϋσ και εξαγωγϋσ Ελλϊδοσ με Ιρϊν. 

ΕΣΟ ΡΟΘ ΑΞΙΑ (ευρώ)  

ΠΟΟΣΘΣΑ 

(κιλά)   

2004 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1.155.081.448 5.833.967.962 

2004 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 17.313.888 32.312.377 

2005 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1.488.645.812 5.305.063.210 

2005 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 47.499.670 20.785.212 

2006 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1.814.716.637 5.173.376.759 

2006 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 19.496.117 15.658.144 

2007 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2.148.992.962 6.100.579.730 

2007 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 11.500.780 7.565.834 

2008 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2.448.639.957 5.255.902.491 

2008 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 10.214.961 6.850.724 

2009 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1.174.783.630 3.992.238.858 

2009 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 14.170.095 9.024.613 

2010 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1.224.961.726 2.881.319.935 

2010 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 21.069.674 20.136.949 

2011 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2.781.815.185 5.044.660.824 

2011 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 24.167.883 22.513.222 

2012 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1.541.664.995 2.482.915.415 

2012 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 15.398.867 12.882.943 

2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 37.698.266 64.604.233 

2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 13.609.857 6.867.460 

2014 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 4.746.348 4.600.129 

2014 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 16.877.683 9.027.415 

2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 12.539.754 7.882.526 
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2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 23.544.547 9.294.038 

2016 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 748.278.678 2.588.741.322 

2016 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 31.605.007 16.072.958 

   Πθγι: ΕΛΣΑΣ 

 

Παρϊρτημα 6: ημαντικού Ιρανικού ιςτότοποι. 
 

Ministry of Finance & Economy www.mefa.gov.ir 
Ministry of Industry & Mines www.min.gov.ir 
Ministry of Commerce www.iranministryofcommerce.com 
Iran Chamber of Commerce & Mines www.iccim.org 
Duties Islamic Republic www.irica.gov.ir 
Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.ir 
Ministry of Oil www.nioc.com 
Ministry of Labour www.irimlsa.ir 
Organization of Managing & Planning www.mpzog.ir 
Value Added Tax Organization www.vat.ir 
Iranian Association of Certified Accountants www.iacpa.ir 
Tehran Stock Exchange Organization www.tse.or.ir 
Central Bank of Iran www.cbi.ir 
State Tax Organization www.intamedia.ir 
Iranian Privatization Organization www.ipo.ir 
Organization for Investment Economic & 
Technical Assistance of Iran (OIETAI) 
www.investiniran.ir 
Iran Foreign Investment Co.(IFIC) www.ific.org.ir 
Audit Organization www.audit.org.ir 
Electronic Visa for Iran wvisa.mfa.gov.ir 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7 : Διμερεύσ υμφωνύεσ Επενδύςεων με Ιρϊν. 
 

Short title Type of agreement Status 
Date of entry 

into force 

Afghanistan - Iran, Islamic 

Republic of BIT (2006) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 02/02/2008 

Albania - Iran, Islamic Republic 

of BIT (2002) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   

Algeria - Iran, Islamic Republic of 

BIT (2003) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 05/12/2005 

Armenia - Iran, Islamic Republic 

of BIT (1995) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 26/02/1997 
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Austria - Iran, Islamic Republic of 

BIT (1999) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Terminated   

Austria - Iran, Islamic Republic of 

BIT (2001) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 11/07/2004 

Azerbaijan - Iran, Islamic 

Republic of BIT (1996) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 20/06/2002 

Bahrain - Iran, Islamic Republic 

of BIT (2002) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 12/10/2004 

Bangladesh - Iran, Islamic 

Republic of BIT (2001) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 05/12/2002 

Belarus - Iran, Islamic Republic 

of BIT (1995) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 23/06/2000 

Bosnia and Herzegovina - Iran, 

Islamic Republic of BIT (1996) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 02/06/2009 

Bulgaria - Iran, Islamic Republic 

of BIT (1998) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 24/08/2003 

China - Iran, Islamic Republic of 

BIT (2000) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 01/07/2005 

Croatia - Iran, Islamic Republic of 

BIT (2000) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 20/07/2005 

Cyprus - Iran, Islamic Republic of 

BIT (2009) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 04/05/2012 

Djibouti - Iran, Islamic Republic 

of BIT (2010) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   

Egypt - Iran, Islamic Republic of 

BIT (1977) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   

Ethiopia - Iran, Islamic Republic 

of BIT (2003) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 15/12/2004 

Finland - Iran, Islamic Republic 

of BIT (2002) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 25/06/2004 
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France - Iran, Islamic Republic of 

BIT (2003) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 12/11/2004 

Gambia - Iran, Islamic Republic 

of BIT (2007) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   

Georgia - Iran, Islamic Republic 

of BIT (1995) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 22/06/2005 

Germany - Iran, Islamic Republic 

of BIT (1965) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Terminated 06/05/1968 

Germany - Iran, Islamic Republic 

of BIT (2002) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 23/06/2005 

Greece - Iran, Islamic Republic of 

BIT (2002) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 09/01/2009 

Indonesia - Iran, Islamic Republic 

of BIT (2005) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 28/03/2009 

Iran, Islamic Republic of - Italy 

BIT (1999) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 08/08/2003 

Iran, Islamic Republic of - Japan 

BIT 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   

Iran, Islamic Republic of - 

Kazakhstan BIT (1996) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 03/04/1999 

Iran, Islamic Republic of - Kenya 

BIT (2009) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   

Iran, Islamic Republic of - Korea, 

Dem. People's Rep. of BIT (2002) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 24/04/2005 

Iran, Islamic Republic of - Korea, 

Republic of BIT (1998) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 31/03/2006 

Iran, Islamic Republic of - Kuwait 

BIT (2007) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 14/03/2011 

Iran, Islamic Republic of - 

Kyrgyzstan BIT (1996) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 27/06/2005 
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Iran, Islamic Republic of - 

Lebanon BIT (1997) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 14/05/2000 

Iran, Islamic Republic of - Libya 

BIT (2006) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 05/05/2010 

Iran, Islamic Republic of - 

Macedonia, The former Yugoslav 

Republic of BIT (2000) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 10/07/2013 

Iran, Islamic Republic of - 

Malaysia BIT (2002) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 05/08/2006 

Iran, Islamic Republic of - 

Moldova, Republic of BIT (1995) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   

Iran, Islamic Republic of - 

Morocco BIT (2001) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 31/03/2003 

Iran, Islamic Republic of - Oman 

BIT (2001) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 08/04/2003 

Iran, Islamic Republic of - 

Pakistan BIT (1995) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 27/06/1998 

Iran, Islamic Republic of - 

Philippines BIT (1995) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   

Iran, Islamic Republic of - Poland 

BIT (1998) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 26/10/2001 

Iran, Islamic Republic of - Qatar 

BIT (1999) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 05/11/2001 

Iran, Islamic Republic of - 

Romania BIT (2003) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 12/01/2005 

Iran, Islamic Republic of - 

Russian Federation BIT (2015) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   

Iran, Islamic Republic of - Serbia 

BIT (2003) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 07/07/2006 

Iran, Islamic Republic of - 

Singapore BIT (2016) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   
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Iran, Islamic Republic of - 

Slovakia BIT 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   

Iran, Islamic Republic of - South 

Africa BIT (1997) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 05/03/2002 

Iran, Islamic Republic of - Spain 

BIT (2002) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 13/07/2004 

Iran, Islamic Republic of - Sri 

Lanka BIT (2000) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   

Iran, Islamic Republic of - Sudan 

BIT (1999) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 19/10/2001 

Iran, Islamic Republic of - 

Sweden BIT (2005) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 01/02/2008 

Iran, Islamic Republic of - 

Switzerland BIT (1998) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 01/11/2001 

Iran, Islamic Republic of - Syrian 

Arab Republic BIT (1998) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 16/11/2005 

Iran, Islamic Republic of - 

Tajikistan BIT (1995) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 03/11/2004 

Iran, Islamic Republic of - Tunisia 

BIT (2001) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 27/02/2003 

Iran, Islamic Republic of - Turkey 

BIT (1996) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 13/04/2005 

Iran, Islamic Republic of - 

Turkmenistan BIT (1996) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 29/04/2004 

Iran, Islamic Republic of - 

Ukraine BIT (1996) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 05/07/2003 

Iran, Islamic Republic of - 

Uzbekistan BIT (2000) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 11/07/2004 

Iran, Islamic Republic of - 

Venezuela, Bolivarian Republic 

of BIT (2005) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 07/06/2006 
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Iran, Islamic Republic of - Viet 

Nam BIT (2009) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   

Iran, Islamic Republic of - Yemen 

BIT (1996) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 16/10/2000 

Iran, Islamic Republic of - 

Zimbabwe BIT (1996) 

Bilateral Investment 

Treaties 
Signed   

Iran, Islamic Republic of - 

Zimbabwe BIT (1999) 

Bilateral Investment 

Treaties 
In force 26/01/2015 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8: Φρόςιμεσ Διευθύνςεισ. 
 

 

1. Διιεληθέο Αξρέο 

Πρεςβεία Σεχεράνθσ 
Δ/νςθ: No.43, Esfandiyar Blvd., Vali Asr Ave., Tehran, Iran, Postal Code 1967915681 
Σθλ.: (009821) 22050533  
Fax: (009821) 22057431 
Σθλ. Ζκτακτθσ Ανάγκθσ: 00989120630784  
Ε-mail: gremb.teh@mfa.gr  
Web-Site: www.mfa.gr/tehran 
∆ιαφ. Ώρασ: Θ: +0.30h, Χ: +1.30h  
Ωράριο (ϊρα Eλλάδοσ): Θ: 08.30-16.00, Χ: 07.30-15.00 
 
Προξενικό Γραφείο Σεχεράνθσ 
Δ/νςθ: No.43, Esfandiyar Blvd., Vali Asr Ave., Tehran, Iran, Postal Code 1967915681 
Σθλ.: (009821)  22053784  
Fax: (009821) 22057431 
Ε-mail: grcon.teh@mfa.gr    
Web-Site: www.mfa.gr/tehran 
Schengen Visa e-Application/Appointment Booking: https://e-visa.mfa.gr 
Ωράριο λειτουργίασ (ϊρα τοπικι): 10:00-17:00  (Κυριακι – Πζμπτθ) 
Πρόξενοσ: Φαςοφλθσ Κωνςταντίνοσ – ΓΠΓ 
 
Γραφείο ΟΕΤ Σεχεράνθσ 
Δ/νςθ: No.43, Esfandiyar Blvd., Vali Asr Ave., Tehran, Iran, Postal Code 1967915681 

mailto:gremb.teh@mfa.gr
http://www.mfa.gr/tehran
mailto:grcon.teh@mfa.gr
http://www.mfa.gr/tehran
https://e-visa.mfa.gr/
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Σθλ.: (009821) 22050014  
Fax: (009821) 22011957 
Ε-mail: ecocom-tehran@mfa.gr  
Web-Site: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-
upotheseon/office/839 
Επικεφαλισ: Δοφκασ Νικόλαοσ - Γ. ΟΕΤ. A 

 

2. Ιξαληθέο Αξρέο 

The Ministry of Foreign Affairs Islamic Republic of IRAN 

Address: Imam Khomeini Avenue, Tehran,Iran 

P.O.Box:1136914811 

Tel:+982166739191,982161151 

Fax:+982166743149 

Web site: www.mfa.gov.ir 

E-mail:Info@mfa.gov.ir 

 

 

Ministry of Economic Affairs and Finance 

 +98 (0)2133967203(Persian ) 

+98 (0)21 33967208(English ) 

Fax: +98 (0)21 33967205  

E-Mail: media@mefa.gov.ir 

 

Ministry of Energy 

No. 4, Niayesh highway, Vali Asr, Tehran, Iran, info@moe.gov.ir 

 

Iranian Ministry of Petroleum  

Tel: +982161651  

MOP Public Relations Tel: +9896870 

E-mail: info@mop.ir 

Location: Public Relations Department, 3rd Floor, Iranian Ministry of Petroleum 

Building, Taleghani Ave., Tehran, Iran 

 

Ministry of Science, Research and Technology 

 Hormozan and Southern Piroozan Crossroads, Khovardin St., Sana'’t Square, 

Tehran, 14666_64891 I.R. of Iran, cisc@msrt.ir, +98(21)822 34 220, +98(21)88 

57 57 51,  

 

Ministry of Industry, Mine & Trade 

PourMousa Alley-Somayyeh St-Karimkhan Ave-Tehran, PC 1599691379, 

(+98)88801772 or (+98)88907448, info@mimt.gov.ir 

 

 

Secretary, Islamic Human Rights  

mailto:ecocom-tehran@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/839
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/839
mailto:media@mefa.gov.ir
mailto:nfo@moe.gov.ir
mailto:cisc@msrt.ir
mailto:info@mimt.gov.ir
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Mr. Mohammad Hassan Ziai-Far,  

Commission 

P.O. Box 13165-137 

Tehran, Iran 

Fax # 0119821-204-0541 

 
 

3. Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα 

- Tehran Chamber of Commerce and Industries and Mines (TCCIM)  
Address: No. 82 - Khalid Islamboli (Vozara) Avenue - Tehran 15119 - IRAN P.O.Box: 
15875/3818 
Tel.: 009821-88723801-5   Fax: 009821-88720461-2    E-mail: info@tccim.ir 
 

- Iran International Chamber of Commerce 

No. 175, Taleghani Ave., Tehran, 1583648499, Iran, Tel: +98 21 88306127, Fax: +98 21  

88308330 

 

- Chamber of Commercial and Industry Franco-Iranian. 
avenue Karim Khan, avenue Iranshahr, 27, avenue Azarshahr, 4

e
 étage, 

appartement n
o
11, 158477 Téhéran. 

 
 

 

4. Σξάπεδεο 

1) PASARGAD BANK, 8th Floor, No. 430, Mirdamad Ave., Vali-e Asr Ave., www.bpi.ir, 
00982182891002-3, 0098912 1117594, fax. 009821 88649233 

2) PARSIAN BANK, no. 4, Zarafshan St., Farahzadi Ave., Ghods Township, 
www.parsian-bank.ir, 009821 84842023, fax. 009821 88573835 

3) REFAH BANK, no. 2584, Vali-e Asr Ave.  Before, 009821 88654125, fax. 009821 
42504442 

4) SEPAH BANK, Negin Sepah Bank Bldg., Next to Min. of Road Bldg., Africa Ave., 
Argentina Sq., 009821 88647001-2, 009821  84433034, fax. 009821 88647100 

5) SADERAT BANK, Sepehr Bldg., Somayeh St., Between 30 Tir & Mofateh Ave., 
009821 88307822, 009821  84764110, fax. 009821 88306095 

 

5. Γηνξγαλσηέο Δθζέζεσλ 

Tehran International Trading & Exhibition Corp. (TITEX)  
Add.: Apt. #12, No.329, Between Yaser sq. & Mojdeh St., Niavaran Ave. / Tehran- IRAN 
Postal Code: 19799 - 83365 
Tel: (+98 21) 22397540 
Fax: (+98 21) 22396984 
E-mail: info@titexgroup.com 
 

 

6. Ξελνδνρεία 

- Esteghlal  Hotel 

mailto:dir@tccim.ir
http://www.bpi.ir/
http://www.parsian-bank.ir/
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Chamran Freeway     Tehran 

Tel. 009821/22660011-9 

Fax. 009821/22660041 

e-mail: sales@EsteghlalHotel.com 

www.esteghlalhotel.com 

 

- Homa Hotel 
Khodami Ave., Vanak Sq.         Tehran 

Tel. 009821/88773021-9 

Fax. 009821/8797259 

e-mail.res@homahotel.com 

www.homahotel.com 

 

- Laleh Hotel 
Fatemi Ave., Corner of Hejab St.          Tehran 

Tel. 009821/88965021-9 

Fax. 009821/88965517 

e-mail.info@lalehhotel.com 

www.lalehhotel.com 

 

- Azadi Hotel 
Chamran Freeway, Evin Cross-Section         Tehran  

Tel. 009821/22073031-6 

Fax. 009821/22073038 

e-mail: hotel@azadigrandhotel.com 

www.azadigrandhotel.com 

 

7. Γηπισκαηηθέο Απνζηνιέο 

1) Embassy Of Australia, No. 2, 23
rd

 str. Khaled Islambuli Ave., tel. +9883863666, dfat-
tehran@dfat.gov.au 

2) Embassy of Austria, No. 8 Mirvali Alley, Ahmadi Zamani str., Moghadassi Str. 
Bahonar Str. Niarvaran, Zip. 1979633755, tel +98-22750040, Teheran-
ob@bmeia.gv.at 

3) Embassy of Belgium, Elahieh-82-157, Shahid Fayazi Ave. – 1964935451, tel. 
22041617, Tehran@diplobel.fed.be 

4) Embassy of Bulgaria, No. 40, Nezami Ganjavi str. Shahid Dr. Abbaspour Av., Vali-e 
Asr Ave., tel. +9888775662, EmbassyTehran@mfa.bg 

5) Embassy of China, No73, corner of Firoozbakhsh str. Movahed, Danesh str. tel. 
+9822291240, chinaemb_ir@mfa.gov.cn 

6) Embassy of Croatia, No. 19, 1
st
 Behestan, Pasdaran Ave., +9822589923, 

vrh.teheran@mvp.hr 
7) Embassy of Cyprus, No. 194, Shahid Karimi, Dezashib, Tajrish, +9822219842, 

Tehranembassy@mfa.gov.cy 
8) Embassy of Czech Republic, No. 36, Dr. Nastaran Alley, Boostan str. North 

Pasdaran Ave. tel. +9822118851, Teheran@embassy.mzv.cz 

mailto:sales@EsteghlalHotel.com
http://www.esteghlalhotel.com/
mailto:e-mail.res@homahotel.com
http://www.homahotel.com/
mailto:e-mail.info@lalehhotel.com
http://www.lalehhotel.com/
mailto:hotel@azadigrandhotel.com
http://www.azadigrandhotel.com/
mailto:dfat-tehran@dfat.gov.au
mailto:dfat-tehran@dfat.gov.au
mailto:Teheran-ob@bmeia.gv.at
mailto:Teheran-ob@bmeia.gv.at
mailto:Tehran@diplobel.fed.be
mailto:EmbassyTehran@mfa.bg
mailto:chinaemb_ir@mfa.gov.cn
mailto:vrh.teheran@mvp.hr
mailto:Tehranembassy@mfa.gov.cy
mailto:Teheran@embassy.mzv.cz
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9) Embassy of Denmark, No. 10, Dashti str., Hedayat St., near Sadr Bridge, Dr. Shariati 
Ave., tel. +9828155000, torbyg@um.dk 

10) Embassy of Finland, No.2, Haddadian Alley, Mirzapour St., Shariati Ave., Qeytarieh, 
Tehran 19336, PO Box. 19395-1733, tel. +9823512000, sanomat.teh@formin.fi 

11) Embassy France, No. 64-66, Neauphle-le-Chateau Av., tel. +9864094000, 
contact@ambafrance-ir.org 

12) Embassy of Germany, Ferdowsi Av. No. 324, tel. +9809121131007, 
info@tehe.diplo.de 

13) Embassy of Italy, Ave. Neauphle-le-Chateau, n. 79/68, Zip code 11338, tel. 
+9866726955, segreteria.teheran@esteri.it 

14) Embassy of Japan, corner of 5
th
 Str. Bucharest Ave., tel.+9888717922, 

emb.jp.protocol@mofa.go.jp 
15) Embassy of the Kingdom of the Netherlands, No. 7 West Argavan, Sonbol str. 

Farmanieh, tel. +982366000, the@minbuza.nl 
16) Embassy of Norway, No.54, Dr. Lavasani (Ex. Farmanieh) Av., Corner of Sonbol Str., 

+9822291313, emb.tehran@mfa.ng 
 

 

8. Οξγαληζκνί-Φνξείο Τπεξεζηψλ 

-Accounting Firms in Iran 

M. Mahallati & Co. 

Tel: +98 21 88741179, 88743706 

Fax: +98 21 88742577 

Email: majid@mahallati.com 

Mr. Majid Mahallati 

Managing Director 

-Assisted Dutch company PD&E (automobile industry) with establishing a Joint Venture  

 

KPMG Bayat Rayan 

Tel: +98 21 88504586-8 

Fax: +98 21 88502045 

Email: kpmg-br@neda.net 

Mr. Manou Bayat (Senior Partner) 

-Office of KPMG in Iran. 

 

Tadvin & Partners 

Tel: +98 21 88782096-8 

Fax: +98 21 88886150 

Email: tadvinco@mail.dci.co.ir 

Mr. Zorofchi, Managing Director 

-Office Ernst&Young, accountants and business advise 

 

 

9. Γηεζλείο & Πεξηθεξεηαθνί Οξγαληζκνί 

mailto:torbyg@um.dk
mailto:sanomat.teh@formin.fi
mailto:contact@ambafrance-ir.org
mailto:info@tehe.diplo.de
mailto:segreteria.teheran@esteri.it
mailto:emb.jp.protocol@mofa.go.jp
mailto:the@minbuza.nl
mailto:emb.tehran@mfa.ng
mailto:majid@mahallati.com
mailto:kpmg-br@neda.net
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1) Food & Agriculture organization of the United Nations (FAO), room 1701, 17
th
 

floor, Keshavartz blvd., Ministry of Jihad-e-Sazandeghi, tel. +9888960731, fao-
ir@fao.org 

2) International Organization for Migration, No.3, Ladan Alley, Khorsand str., before 
Jame-Jam, Vali-e-Asr av., +9822048886-7, iomtehran@iom.int 

3) General Secretariat of the Parliamentary Union of the OIC member states 
(Organisation of Islamic Cooperation), No. 34, Pesyan str. corner of Moghadas-
e-Ardabili, Zafaranieh), tel. +98221418860, g.s@puic.org 

4) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), United Nations 
Building, No. 8, Shahrzad Blvd., Darrous, PC 15868, tel. +9822868044, 
office.iran@unido.org 

5) United Nations, United Nations Building, No. 8, Shahrzad blvd., Darrous, 15875-
4557, tel. +9822860691, registry.ir@undp.org 

6) World Health Organization, 12
th
 floor, West Wing, Ministry of Health and Medical 

Education, Simaye Iran. Str. , Phase 5, Shahrak-e-Qods, tel. +9888363979, 
whotheh@ira.emro.who.int 

 

10. Διιεληθή Οκνγέλεηα. 

 

Holy Mary Greek Orthodox Church - Mofatteh St. – 1941, +98 21 8882 6764 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9: ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΟ ΙΡΑΝ. 
20th Int'l Exh. Of Medical, Dental, 
Laboratory Equipment, 
Pharmaceutical Products & 
Health Care Services (IRAN 
HEALTH 2017) 

  15 - 18 May 2017 www.iranhealthexhibition.org 

24TH Int'l Exh. Of Food, Food 
Technology & Agricultural 
Related Industries (IRAN AGRO 
FOOD 2017) 

  23 - 26 May 2017 www.iranagrofoodfair.com 

24th  Tile, Ceramic & Sanitary 
Wares 

  
30 June - 3 July 

2017 
www.cerafair.com  

6th Int'l Exhibition of Pipe & 
Fittings Machinery & Equipments 

  4 - 7 July 2017 www.chistafair.com 

17th Building Industry Int'l Exh. 
Iran (Confair 2017) 

  12 - 15 Aug 2017 www.iranconfair.ir  

3nd Information Technology & 
Digital Media Exhibition (ITDMEX 
2014) 

  15 - 18 Feb. 2017 www.saramad.ir  

16th Iran Int'l Confectionery Fair   15 - 18 Sept. 2017 www.iranicf.ir 

26rd Home  Furniture (Hofex 
2017) 

   30/7-2/8/2017 www.irfurnitureunion.ir 

11th International Flour & Bakery 
Industry Exhibition 

  25 - 28 Nov 2017 www.ibex.ir 

11th Int'l Exhibition of Plastics,  
Rubber, Machinery & Equipment  
(IRANPLAST 2017) 

  24- 27 Sept 2017 www.iranplast.ir 

18th Telecommunication, 
Information Technology & 
Solutions  (Iran Telecom 2017) 

  16 - 19 Oct. 2017 www.irantelecomfair.com 

13TH Iran Con Min 2017, Fair for 
Construction Machinery & 
Vehicles, Mining, Building 
Material Machines and Natural 

  4 - 7 Nov. 2017 www.palarsamaneh.com 

mailto:fao-ir@fao.org
mailto:fao-ir@fao.org
mailto:iomtehran@iom.int
mailto:g.s@puic.org
mailto:office.iran@unido.org
mailto:registry.ir@undp.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Orthodox_Church
javascript:void(0)
http://www.iranhealthexhibition.org/
http://www.iranagrofoodfair.com/
http://www.cerafair.com/
http://www.chistafair.com/
http://www.iranconfair.ir/
http://www.saramad.ir/
http://www.iranicf.ir/
http://www.irfurnitureunion.ir/
http://www.ibex.ir/
http://www.iranplast.ir/
http://www.irantelecomfair.com/
http://www.palarsamaneh.com/
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Stone Industry 

16th Int'l Exhibition of  
Installation, Heating, Cooling, 
Ventilation & Air Conditioning 
(Iran HVAC&R 2017) 

  25 - 28 Oct. 2017 www.iranhvac.com 

23rd Home Textile, Machineries, 
Raw Materials, Embroidery 
Machineries & Textile Products 
(IRANTEX 2017) 

  4 - 7 Sept. 2017 www.iranfair.com  

13th Int'l Exhibition of  Water & 
Waste Water Industry   

16 - 19  Oct. 2017 
www.watex.ir 

17th Paint & Resin,  Coating & 
Composite Fair 

  6 - 9 Oct 2017 www.ipcc.ir 

9th  Door, Window Technology 
Int'l Exh (Do-Wintech 2018) 

  22 - 25  Jan. 2018 www.titexgroup.com   

7th Int'l Exhibition of Office 
Furniture 

  25 - 29 Aug 2017 www.persiafipco.com 

14th Int'l Exhibition of Household 
Appliances  

  23 - 26 Jan 2016 www.iranassociation.ir 

8th  Wood Industries Machineries  
& Related Equip. (woodex 2017) 

  4 - 7 Feb.  2017 www.chistafair.com  

1st Specialized  Exhibition of 
Elevators, Escalators, Lifts, 
Conveyors and related Equipment 

  18 - 21 April 2017 www.liftex.ir  

11thTehran Int'l  Tourism   
Exhibition 

  2 - 5 Feb. 2018 www.titexgroup.com   

10th Iran  Int'l  Renewable Energy, 
Lighting & Energy Saving Exh.                      

  24 - 27 Feb 2018 www.energysaving.ir  

the 6th Int'l Innovation & 
Technology Exhibition   23 - 26 May 2017 www.inotex.com 

 

http://www.iranhvac.com/
http://www.iranfair.com/
http://www.watex.ir/
http://www.ipcc.ir/
http://www.titexgroup.com/
http://www.persiafipco.com/
http://www.iranassociation.ir/
http://www.chistafair.com/
http://www.liftex.ir/
http://www.titexgroup.com/
http://www.energysaving.ir/
http://www.inotex.com/

