
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των επιτρεπόμενων για το έτος 2016 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπι-
κού της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της 
δήλωσης απόδοσης του τέλους στη συνδρομη-
τική τηλεόραση επί της αξίας κάθε λογαριασμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του 
Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), καθώς και της διαδικα-
σίας επιβολής και απόδοσης αυτού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/51704/ΔΕΠ (1)
Καθορισμός των επιτρεπόμενων για το έτος 2016 

ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπι-

κού της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του Ν. 4173/2013 «Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόρα-

ση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Α’ 169), όπως ισχύει,
2. της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της υποπαρα-

γράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του 
Ν.  4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

3. του Ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), όπως ισχύει,

4. του άρθρου 28 του Ν.  4320/2015 «Ρυθμίσεις για 
τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29),

5. του Π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ-
ματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επι-
κοινωνίας και Προβολής» (Α’ 169),

6. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 178), όπως ισχύει,

7. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει,

8. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116),

9. της υπ’ αριθμ. Υ11/25.09.2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας Νικόλαο Παππά» (Β’ 2109),

10. της υπ’ αριθμ. Υ29/09.10.2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

11. Το υπ’ αριθμ. 406/07.03.2016. έγγραφο της ΕΡΤ Α.Ε..
III. Το γεγονός ότι η ΕΡΤ Α.Ε. έχει ως σκοπό την παροχή 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη 
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Συντάγμα-
τος και υποχρεούται να καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο 
της επικράτειας, αλλά και να απευθύνεται στον απόδημο 
ελληνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, διατηρεί δίκτυο εκπομπής 
ραδιοτηλεοπτικού σήματος μέσω επίγειων πομπών σε 
όλη την επικράτεια για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, με-
ταδίδει οπτικοακουστικό περιεχόμενο μέσω διαδικτύου, 
αλλά και εκπέμπει μέσω δορυφόρου εκτός της ελληνικής 
επικράτειας, λειτουργεί δε αδιαλείπτως επί είκοσι τέσσε-
ρις ώρες ημερησίως όλες τις ημέρες του έτους.

IV. Τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης εκτός έδρας 
του προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. που είναι επιφορτισμένο 
αφενός με τη συντήρηση του δικτύου εκπομπής ραδι-
οτηλεοπτικού σήματος και αφετέρου με την παραγωγή, 
μετάδοση και εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού προγράμμα-
τος για την κάλυψη των γεγονότων της πολιτικής, καλλι-
τεχνικής και εν γένει πολιτιστικής και αθλητικής επικαι-
ρότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάδοση πληροφοριών 
και ειδήσεων και προϊόντων του λόγου και της τέχνης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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V. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης θα προκληθεί δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου 
οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00€), η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κωδ. 64.01 
του έτους 2016, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης 

εκτός έδρας για το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. όλων των 
κλάδων, ειδικοτήτων και κατηγοριών, που μετακινείται 
εκτός έδρας για οποιαδήποτε από τις αιτίες της παρα-
γράφου 1 του 2 άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ9 της 
παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, καθο-
ρίζεται για το έτος 2016, σε εξήντα (60).

2. Ειδικώς για τους τεχνικούς και τους δημοσιογρά-
φους της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., που μετακινούνται εκτός έδρας για 
την εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, συναφούς με την 
παραγωγή, μετάδοση και εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού 
προγράμματος, καθώς και με τη συντήρηση του δικτύου 
εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος, ο αριθμός των 
επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας κα-
θορίζεται για το έτος 2016, σε διακόσιες (200).

3. Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν έχουν 
πραγματοποιηθεί από το προσωπικό της παρ. 1 και 2 του 
αυτού άρθρου, θα συμψηφισθούν με τις καθοριζόμενες.

4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

Αριθμ. ΠΟΛ. 1085 (2)
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της 

δήλωσης απόδοσης του τέλους στη συνδρομη-

τική τηλεόραση επί της αξίας κάθε λογαριασμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του 

Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), καθώς και της διαδι-

κασίας επιβολής και απόδοσης αυτού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4389/2016 (94 Α’).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 18, 19, 40, 41, 53, 54 

του Ν. 4174/2013 (170 Α’) «Φορολογικές διαδικασίες και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως και 86 του 
Ν. 4270/2014 (Α΄ 143/26-6-2014) «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 (98 Α’) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 του άρθρου πρώτου 
του Ν. 4093/2012 «Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη καθορισμού και του τύπου και του περι-
εχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους στη συν-
δρομητική τηλεόραση και της διαδικασίας επιβολής και 
απόδοσης αυτού.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιβολής και απόδοσης 
καθώς και τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης από-
δοσης του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4389/2016 
(9 Α’), όπως το σχετικό υπόδειγμα που προσαρτάται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Επιβάλλεται αναλογικό τέλος στη συνδρομητική 
τηλεόραση υπέρ του Δημοσίου, το οποίο βαρύνει τους 
συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
συνδρομητικής τηλεόρασης.

Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαρια-
σμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και 
υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου 
λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους 
που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου 
προστιθέμενης αξίας. Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για 
περισσότερους μήνες, επιβάλλονται τόσα τέλη όσα και οι 
μήνες.

Το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης και αποδίδεται 
στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις που 
υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα 
από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από το 
χρόνο της εξόφλησης του λογαριασμού.

3. Οι εισπράξεις, κατά την προαναφερόμενη διαδικα-
σία, του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση, εισάγο-
νται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου «Κ.Α.Ε. 1393»

4. Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, 
ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του 
φόρου καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και 
είσπραξης του φόρου αυτού διέπονται από τις διατάξεις 
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), 
όπως ισχύει κάθε φορά.

Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν λογαρια-
σμούς που εκδίδονται από 1.6.2016 και μετά.

5. Η δήλωση απόδοσης του τέλους στη συνδρομητική 
τηλεόραση υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε δυο (2) 
αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. και 
το άλλο παραδίδεται στον υπόχρεο κατά την καταβολή 
του τέλους. Η εν λόγω διαδικασία τηρείται έως ότου τε-
θεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης 
απόδοσης του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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*02021671307160004*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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