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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ456/οικ.24860/1966/15 (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ456/οικ.39728/3692/2013 

(Β΄ 2127) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των διεθνών τα−
κτικών γραμμών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών 
που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1906/1990 (Α΄ 157), 

όπως τελευταία αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του 
άρθρου 185 του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) συμπληρώθηκε με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 4138/2013 (Α΄ 72),

β) του Π.δ/τος 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»,

γ) του Π.δ/τος 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

δ) της υπ’ αρ. Υ144/30−3−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι−
σμού, Χρήστο Σπίρτζη» (ΦΕΚ Β΄ 483),

ε) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),

στ) την υπ’ αριθμ. Γ456/οικ.39728/3692/2013 (Β΄ 2127) 
απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Καθορισμός των διεθνών τακτικών γραμμών 
μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που δεν είναι μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη ακριβούς καθορισμού των διεθνών τα−
κτικών γραμμών που λειτουργούν, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της υποπαραγράφου 1, της παραγράφου 1(α) του 
άρθρου 10 του Ν. 1906/1990 (Α΄ 157), όπως αντικαταστά−
θηκαν με την παρ. 15 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012 
(Α΄ 82), καθώς επίσης και των τακτικών γραμμών που 
μπορούν να λειτουργούν βάσει διακρατικής συμφωνίας 
εν ισχύ, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του τετάρτου 
και πέμπτου εδαφίου της ως άνω υποπαραγράφου, σε 
εφαρμογή της προσθήκης στο ίδιο άρθρο με το άρθρο 
5 του Ν. 4138/2013 (Α΄ 72).

3. Τη σχετική αλληλογραφία με το Υπουργείο Μετα−
φορών και Οδικών Υποδομών της Μολδαβίας.

4. Τις προβλέψεις του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επι−
τροπής Οδικών Μεταφορών Ελλάδας – Αλβανίας που 
υπεγράφη στην Αθήνα, στις 14 Νοεμβρίου 2014.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ456/οικ.39728/3692/13 
(Β΄ 2127) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών Μετα−
φορών και Δικτύων με βάση τη σχετική αλληλογραφία 
με το Υπουργείο Μεταφορών και Οδικών Υποδομών της 
Μολδαβίας καθώς και τις προβλέψεις του Πρωτοκόλλου 
της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών Ελλάδας – 
Αλβανίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14/11/2014, 
ως εξής:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 της 
υπ’ αριθμ. Γ456/οικ.39728/3692/13 (Β΄ 2127) απόφασης 
του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, 
προστίθεται επιπλέον γραμμή Ελλάδας – Μολδαβίας:

ΙΙ. Αθήνα − Κισινάου (Chisinau), με κύρια διαδρομή 
Αθήνα – Λαμία – Βελεστίνο – Λάρισα – Κατερίνη – Θεσ−
σαλονίκη – Προμαχώνα/Kulata (σύνορα) – Ruse/Giurgiu 
(σύνορα) – Albita/ Leuseni (σύνορα) – Chisinau.
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2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 
υπ’ αριθμ. Γ456/οικ.39728/3692/13 (Β΄ 2127) απόφασης 
του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, 
προστίθενται εδάφια ως εξής:

κ) Μπεράτι (Berat)–Κακαβιά−Αθήνα με κύρια διαδρομή:
Μπεράτι (Berat) −Φίερι (Fier)−Τεπελένι−Αργυρόκαστρο – 

Κακαβιά− Ιωάννινα – Άρτα – Αγρίνιο – Μεσολόγγι – Πάτρα – 
Αίγιο – Κόρινθος – Αθήνα.

λ) Μπεράτι (Berat)−Κακαβιά−Βόλος με κύρια διαδρομή:
Μπεράτι (Berat)−Κακαβιά−Ιωάννινα−Καλαμπάκα−Τρίκαλα−

Λάρισα−Βόλος.
μ) Κατερίνη−Κρυσταλλοπηγή−Τίρανα με κύρια διαδρομή:
Κατερίνη−Αιγίνειο−Αλεξάνδρεια−Γιαννιτσά−Έδεσσα−

Πτολεμαΐδα−Κοζάνη−Κρυσταλλοπηγή/Kapshtice (σύνο−
ρα)− Κορυτσά (Korce) – Πόγραδετς (Pogradec) – Ελμπα−
σάν (Elbasan) – Τίρανα.

ν) Αθήνα−Κρυσταλλοπηγή−Χειμάρα» με κύρια διαδρομή:
Αθήνα−Θήβα−Λιβαδειά−Λαμία−Βόλος−Λάρισα−Ελασσό−

να−Κοζάνη−Καστοριά−Κρυσταλλοπηγή/ Kapshtice (σύνο−
ρα) – Κορυτσά (Korce)−Πόγραδετς (Pogradec)−Περέντζας 
(Perrenjas) – Λίπραζντ (Librazhd) – Ελμπασάν – Ρογκόζινε 
(Rrogozhine) Λούσνια (Lushnje) – Φίερι (Fier) – Αυλώνα 
(Vlore) – Χειμάρα.

3. Τροποποιούνται τα εδάφια (ζ) και (θ) της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 2 υπ’ αριθμ. Γ456/οικ.39728/3692/13 
(Β΄ 2127) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών Μετα−
φορών και Δικτύων ως προς τις ενδιάμεσες στάσεις 
ως εξής:

ζ) Ξάνθη – Κρυσταλλοπηγή − Τίρανα με κύρια διαδρομή:
Ξάνθη –Καβάλα – Δράμα – Ασπροβάλτα – Θεσσαλο−

νίκη – Βέροια – Κοζάνη –Καστοριά − Κρυσταλλοπηγή/
Kapshtice (σύνορα) – Κoρυτσά (Korce) – Πόγραδετς 
(Pogradec) – Περέντζας (Perrenjas) – Λίπραζντ (Librazhd) – 
Ελμπασάν −Τίρανα.

θ) Καλαμάτα−Πάτρα−Κακαβιά−Τίρανα με κύρια διαδρομή:
Καλαμάτα – Ζευγολατιό – Κυπαρισσία – Ζαχάρω – Πύρ−

γος – Πάτρα – Αγρίνιο − Αμφιλοχία – Άρτα – Ιωάννινα – 
Κακαβιά – Αργυρόκαστρο – Τεπελένι – Μπέλς (Bellsh) – 
Πάτος (Patos) – Φίερι (Fier) – Λούσνια (Lushnje) – Ρογκόζινε 
(Rrogozhine) − Δυρράχιο (Durres) − Τίρανα.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ
ΤΔΑΔΤΑ/123953/15279/13616/1776 (2)
Διάλυση Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) Παγκόσμιου 

Κυπέλλου Σκοποβολής −Test Event των Ολυμπιακών 
Αγώνων 2004 σύμφωνα με το Ν. 2725/1999, όπως 
ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κώδικας νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του 
άρθρου 52, παρ. 2, περ.ια, υποπερίπτωση.

β) Της παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 2725/1999 «Ερα−
σιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Του Π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,όπως ισχύει.

3. Του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων».

4. Το Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ.1509/Υ1 (Β΄ 297) απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Χαράλαμπο − Σταύρο Κοντονή».

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275876/40938/ 
377/24−10−2014 (ΦΕΚ 2890 Β΄) απόφαση του Υπουρ−
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Μεταβίβαση 
του δικαιώ ματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».

7. Την υπ’ αριθμ. 2601/23−1−2004 (ΦΕΚ 88/Β΄) απόφα−
ση του Υπουργού Πολιτισμού περί «Συγκρότησης Ορ−
γανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) Παγκόσμιου Κυπέλλου 
Σκοποβολής −Test Event των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 
σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγ−
γελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις», άρθρο 53 
και όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το 
Ν. 3057/2002 και ισχύει.

8. Το υπ’ αριθμ. 15090/22−12−2014 έγγραφο της Σκο−
πευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος που αιτείται την διά−
λυση της «Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) Παγκόσμιου 
Κυπέλλου Σκοποβολής −Test Event των Ολυμπιακών 
Αγώνων 2004».

9. Το υπ’ αριθμ. 3830/20−03−2015 έγγραφο της Σκοπευ−
τικής Ομοσπονδίας Ελλάδος με το οποίο διαβιβάζεται 
φωτοαντίγραφο οφειλής της Οργανωτικής Επιτροπής 
στην Δ.Ο.Υ Ψυχικού, που προκύπτει από την μη υποβο−
λή φορολογικών δηλώσεων για τα έτη 2004 έως 2014 
καθώς και την πληρωμή αυτής.

10. Το υπ’ αριθμ. 4090/27−03−2015 έγγραφο της Σκοπευ−
τικής Ομοσπονδίας Ελλάδος στο οποίο αναφέρεται ότι 
η Οργανωτική Επιτροπή δεν έχει οικονομικές υποχρε−
ώσεις και διαβιβάζει φωτοαντίγραφο έκθεσης ελέγχου 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της οικονομικής διαχεί−
ρισης της «Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) Παγκόσμιου 
Κυπέλλου Σκοποβολής −Test Event των Ολυμπιακών 
Αγώνων 2004», αποφασίζουμε:

Την διάλυση της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν.Π.Ι.Δ.), 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 2725/1999 
«Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και 
άλλες διατάξεις»,όπως ισχύει, του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥ−
ΠΕΛΛΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ −Test Event των Ολυμπιακών 
Αγώνων 2004, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
2601/23−1−2004 (ΦΕΚ 88/Β΄) απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ − ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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Αριθμ. ΠΟΛ 1101 (3)
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσ−

διορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού 
έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα 
για την επιβολή και την είσπραξή του.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 

Α΄ 152).
β. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 64 και της 

παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 2238/1994.
γ. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 32, 37, 41 και του Παρα−

ρτήματος του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.
δ. Την ΠΟΛ. 1167/02.08.2011 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1835).
ε. Την αριθ. 20/25.06.2014 (ΦΕΚ 360/ΥΟΔΔ) πράξη του 

Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών».

στ. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.01.2013 
(ΦΕΚ Β΄ 130 και 3317) κοινής απόφασης του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως ισχύει.

ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού

προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος
οικονομικού έτους 2013

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης διοικητι−
κού προσδιορισμού τέλους επιτηδεύματος των νομικών 
προσώπων, για το οικονομικό έτος 2013, έχει ως το 
συνημμένο υπόδειγμα.

2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του τέλους 
επιτηδεύματος εκδίδεται και κοινοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και 
του άρθρου 37 του Ν. 4174/2013.

Άρθρο 2
Επιβολή και είσπραξη τέλους επιτηδεύματος

οικονομικού έτους 2013

1. Το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται από τη ΔΗ−
ΛΕΔ στα νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν δήλωση φο−
ρολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013 και 
καταβάλλεται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις. Από τις 
δόσεις αυτές η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευ−
ταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του 
επόμενου μήνα από τη βεβαίωση και η καθεμία από τις 
επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
κάθε επόμενου μήνα, αντίστοιχα. Σε περίπτωση εφάπαξ 
καταβολής του τέλους εντός της προθεσμίας καταβο−
λής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση ενάμιση 
τοις εκατό (1,5%).

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ. 1167/02.08.2011 Α.Υ.Ο.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 
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