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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 129669/Ζ2
(1)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του προσω−
πικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Πανεπι−
στημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Αριστοτελείου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το χρονικό διάστημα
από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31−12−2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α΄, 27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄, 11−4−2012),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/
Α΄, 5−5−2014) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών
ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων
και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.»,

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄, 27/1/2015)
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄, 27−1−2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.δ. 410/88 (ΦΕΚ 191/
Α΄, 30−8−1988) «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών
Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 191/Α΄, 30−8−1988),
6. Την αριθμ. 2/7093/0022/5−2−2004 κοινή υπουργική από−
φαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απα−
σχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/Β΄,
5−2−2004), με την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του
Ν. 3205/2003 επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρό−
νου που υπηρετεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και OTA,
7. Την αριθμ. 92382/Α1/11−6−2015 (ΦΕΚ 1183/Β΄, 19−6−2015)
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δι−
καιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύν−
σεων και Τμημάτων Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.)»,
8. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003»,
9. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία « ...
η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής της αριθμ. 2/7093/0022/05.02.2004 κοινή
υπουργική απόφαση, δηλαδή που αμείβεται βάσει των δια−
τάξεων του Α΄ μέρους του Ν. 3205/2003, εγκρίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου αυτού, χωρίς
παράλληλα να απαιτούνται οι προβλεπόμενες από την ερ−
γατική νομοθεσία αποφάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας
ή του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή
εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του Α΄
μέρους του Ν. 3205/2003 και ειδικότερα οι διατάξεις του
άρθρου 16 αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές Συμβάσεις
εργασίας ή με άλλες κοινές υπουργικές αποφάσεις.»,
10. Την αριθμ. 127518/Ζ2/10−8−2015 (ΦΕΚ 1860/τ.Β΄/ 27.8.2015)
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Καθιέρωση ωρών εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες στο
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μόνιμο ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διοικητικό
προσωπικό της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»,
11. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται στις
διατάξεις των νόμων 3205/2003 και 4024/2011,
12. Την με αριθμ. 2076/20.7.2015 απόφαση Ανάληψης Υπο−
χρέωσης για την αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης
των υπαλλήλων ΙΔΟΧ της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής
Λέσχης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
13. Το με αριθμ. 1886/23−6−2015 (Ορθή επανάληψη) έγγραφο
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανεπιστη−
μιακής Φοιτητικής Λέσχης για την ανάγκη καθιέρωσης ωρα−
ρίου εργασίας νυκτερινής ή ημερήσιας Κυριακών και λοιπών
εξαιρέσιμων ημερών σε ορισμένους κλάδους του διοικητικού
προσωπικού του ως άνω φορέα, προκειμένου να ανταπεξελ−
θει στην παροχή σίτισης και υγειονομικής περίθαλψης στους
δικαιούχους φοιτητές του Α.Π.Θ. και τη φιλοξενία στους χώ−
ρους της εκδηλώσεων φοιτητικών συλλόγων με πολιτιστικό
ή ψυχαγωγικό χαρακτήρα,
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού τεσσάρων χιλιάδων πε−
ντακοσίων (4.500,00) ευρώ, για κάλυψη δαπανών εργασίας
με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή
κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), για την οποία έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση στον ως άνω ΚΑΕ σε βάρος
του Προϋπολογισμού έτους 2015,
15. Το με αριθμ. 117816/Β2/22−7−2015 έγγραφο της Γενικής
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ, αποφασί−
ζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της
εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως
31.12.2015 την υπερωριακή απασχόληση σε έξι (6) υπαλλήλους
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Πανεπιστημιακής
Φοιτητικής Λέσχης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης, που εργάζονται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗ−
ΛΩΝ

ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑ−
ΚΩΝ−ΝΥΧΤΟΦΥΛΑ−
ΚΩΝ/ΘΥΡΩΡΩΝ

6

ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΓΙΩΝ
ΝΥΧΤΕΡΙ−
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑ−
ΝΗΣ ΕΡΓΑ−
ΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙ− ΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ
Β΄ ΕΞΑΜΗ−
ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΝΟ ΣΥΝΟ−
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΛΙΚΑ
1.160

1.224

Επισημαίνεται ότι η έγκριση της ως άνω υπερωριακής
απασχόλησης στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου ισχύει μέχρι τη λήξη της
σύμβασης του καθενός.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Αυγούστου 2015
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
F
Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ 5017131 ΕΞ 2015
(2)
Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον
Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 827/1978 «Περί

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών δια−
τάξεων» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/1978).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του
Ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλ−
λες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.δ. 86/1979 «Περί
συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκ−
μετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και
αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουρ−
γίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού»
(Φ.Ε.Κ. 17/Α΄/1979).
4. Τη διάταξη του άρθρου 2, II, παρ. 5, περίπτωση (κα)
της αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3−1−2011 απόφασης Υφυ−
πουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με
εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυ−
τοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμέ−
νων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 46/
Β΄/2011 και Φ.Ε.Κ. 134/Β΄/2011).
5. Τη διάταξη του άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Α 1033219 ΕΞ
2012/24−2−2012 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι−
κών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 465/Β΄/2012).
6. Το αριθμ. 6/4−2−2015 αίτημα της εταιρείας «Καταστή−
ματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά την
επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον
Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων.
7. Το αριθμ. 43124/17−7−2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικο−
νομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης το οποίο
περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου
17, παρ. 2 του Π.δ. 86/1979 μετά του σχετικού τοπογραφικού
διαγράμματος, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την επέκταση του Καταστήματος Αφορο−
λογήτων Ειδών, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου,
στον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων, στις θέσεις και εκτάσεις
που προσδιορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που
συνοδεύει το από 15.7.2015 Πρακτικό Γνωμοδότησης της
Επιτροπής του άρθρου 17, παραγράφου 2 του Π.δ. 86/1979.
2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνολι−
κή επιφάνεια 5.199,20 τ.μ. και θα βρίσκεται πάντοτε υπό
τελωνειακή παρακολούθηση.
3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανήκει
αποκλειστικά στην εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων
Ειδών Α.Ε.».
4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος
διέπεται από τις διατάξεις του Π.δ. 86/1979, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 120
του Ν. 2533/1997, από τις διατάξεις των Υπουργικών Απο−
φάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμίζουν
θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου κ.λπ.
των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρεία «Κα−
ταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βά−
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Αυγούστου 2015

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. ΠΟΛ: 1178
(3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1006/31−12−2013
(ΦΕΚ 19 Β΄/2014), απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημο−
σίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδο−
σης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβο−
λής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 54 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013 (170 Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε΄ του
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. 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 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8−4−2014
(865/Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των
αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και
μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας...» και του Π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Κα−
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
7. Την υπ’ αριθμ. 20/25−6−2014 Πράξη Υπουργικού Συμ−
βουλίου (360 ΥΟΔΔ) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ−
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών».
8. Τις διατάξεις της απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1006/31−
12−2013 (ΦΕΚ 19 Β΄/2014) «Διαδικασία και δικαιολογητικά
Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Με−
ταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας».
9. Τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 3 του Ν. 2676/1999
(ΦΕΚ 1 Α΄) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και τις
διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 8 του Π.δ. 258/2005 (316 Α΄)
«Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών (O.A.Ε.Ε.)».
11 .Τις διατάξεις του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄) «Κώδικας
Μεταναστευτικής και Κοινωνικής Ένταξης».
12. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25.2.2014
(478/Β΄ και 558/Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσί−
ων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.
13. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
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14. Τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 (108 Α΄) «Κύρωση Σύμ−
βασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλ−
λοδαπών δημοσίων εγγράφων», όπως ισχύει.
15. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξεων της
ΠΟΛ 1006/31−12−2013 (ΦΕΚ 19 Β΄/2014) απόφασης του Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
16. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ΠΟΛ 1006/
31.12.2013 (ΦΕΚ 19 Β΄/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και
δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και
Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» ως ακολούθως:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό ή νομική οντότητα
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) Ν. 4174/2013 (170/Α΄) ημεδαπό ή αλλοδα−
πό, που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρημα−
τικού περιεχομένου ή να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή
παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τη φορολογική διαδικασία
ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του Κώδικα αυτού, αποδίδεται από τη
φορολογική διοίκηση ενιαίος και μοναδικός Αριθμός Φο−
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ανεξάρτητα του αριθμού των
εγκαταστάσεων (υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών)
που διαθέτει εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας,
προκειμένου να εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο».
β) Στην παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
Ειδικά σε περίπτωση θανάτου, φυσικού προσώπου μη επι−
τηδευματία, η δήλωση αυτή υποβάλλεται από οποιοδήποτε
πρόσωπο (συγγενή ή μη) με την προσκόμιση μόνο της ληξι−
αρχικής πράξης θανάτου, το αργότερο μέχρι τη λήξη προ−
θεσμίας υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 διαγράφεται.
δ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 αναδιατυπώνεται ως εξής:
Στις περιπτώσεις που το έντυπο Μ1 υποβάλλεται από
εξουσιοδοτημένο άτομο, κατατίθεται και ευκρινές φω−
τοαντίγραφο του στοιχείου ταυτότητας του υπόχρεου.
ε) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθί−
σταται ως εξής:
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ
75 Α΄), στην οποία δηλώνεται η διεύθυνση της έδρας και
των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης και αν αυτή
είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή αν πρόκειται περί δωρεάν
παραχώρησης χώρου.
στ) Η παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον O.A. Ε. Ε. των
φυσικών προσώπων για την άσκηση επιχειρηματικής δρα−
στηριότητας ή για τη συμμετοχή τους ως εταίρων/μελών
Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων εταιρειών, Κοινοπραξιών και
Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, Εταιρειών Περιορισμένης Ευ−
θύνης καθώς και μελών του Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών, εφό−
σον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του O.A.Ε.Ε.,
σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
ζ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπη−
κόων τρίτων χωρών, που κατοικούν στο εσωτερικό της
χώρας, κατά την υποβολή των δηλώσεων των άρθρων 3, 4,
5 και 7 συνυποβάλλεται άδεια διαμονής ή το στοιχείο που
αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη
χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
η) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 αντικα−
θίσταται ως εξής:
Σε περίπτωση θανάτου και συνέχισης της επιχείρησης λόγω
κληρονομικής διαδοχής, η δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο
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Μ4) υποβάλλεται από τον ή τους κληρονόμους εντός δέκα (10)
ημερών από την ενεργό ανάμειξή τους στην κληρονομούμενη
επιχείρηση και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών από τη λήξη
της προθεσμίας αποποίησης που προβλέπεται από τις διατά−
ξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα (άρθρο 29 παρ. 1 γ΄
Ν. 1642/1986, όπως ισχύει) και συνυποβάλλεται το έντυπο Μ7
προκειμένου να δηλωθεί η σχέση του/των κληρονόμου/ων. Σε
περίπτωση μη συνέχισης της επιχείρησης, η δήλωση διακοπής
υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον εκ των κληρονόμων εντός
δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης
που προβλέπεται από τις διατάξεις του ιδίου άρθρου.
θ) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Οι δηλώσεις της παρούσας, συμπληρώνονται και υπο−
βάλλονται εις απλούν, από το φορολογούμενο ή το νόμι−
μο εκπρόσωπό του με την επίδειξη του κατά περίπτωση
στοιχείου ταυτότητας.
Στην περίπτωση που υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο,
προσκομίζεται εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή
ή Κ.Ε.Π. και επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσι−
οδοτημένου προσώπου. Για τις περιπτώσεις που η εξουσιο−
δότηση έχει καταρτιστεί σε χώρα του εξωτερικού, πρέπει να
φέρει επισημείωση ή προξενική θεώρηση, κατά περίπτωση, με
εξαίρεση την εξουσιοδότηση που έχει καταρτιστεί ενώπιον
διπλωματικής αρχής της Ελλάδας στο εξωτερικό.
2. Τα έντυπα των δηλώσεων των άρθρων 3, 4, 5, 7 και 8
της παρούσας που έχουν ορισθεί με την Α.Υ.Ο. 1027319/677/
Β0006/24−2−1998 (ΦΕΚ 194 Β΄), όπως ισχύει, εξακολουθούν
να ισχύουν 3 και μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και χρησιμοποιούνται μέχρι να τροπο−
ποιηθούν ή καταργηθούν, με νεότερη απόφαση.
3. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της απόδοσης Α.Φ.Μ,
έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών και απενεργοποίησης
Α.Φ.Μ., χορηγείται η σχετική βεβαίωση, στην οποία αναγρά−
φονται τα στοιχεία των υποβαλλόμενων εντύπων, όπως αυτά
καταχωρήθηκαν στο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας.
Η χορηγούμενη βεβαίωση φυλάσσεται από το φορολο−
γούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και επιδεικνύεται σε
οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο ή σε άλλους δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς, για τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.
4. Στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβο−
λής των δηλώσεων της παρούσας, με εξαίρεση τη «Δήλωση
Απόδοσης Α.Φ.Μ./ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» (έντυπο
Μ1) όταν υποβάλλεται ως μεταβολή των ατομικών στοι−
χείων των φυσικών προσώπων, επιβάλλονται οι κυρώσεις
του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει.
Τυχόν πρόστιμο που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε μέχρι την
έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν επιστρέφεται, δεν διαγρά−
φεται, δεν συμψηφίζεται ούτε αναζητείται κατ’ άλλο τρόπο.
5. Η Φορολογική Διοίκηση, με οίκοθεν ενέργειες, μπορεί
να προβαίνει στην απόδοση Α.Φ.Μ. ή σε ενημέρωση του
φορολογικού Μητρώου, στις περιπτώσεις που διαπιστώνει
ότι έχουν επέλθει μεταβολές, τις οποίες οι φορολογούμενοι,
φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες δεν έχουν
δηλώσει ως όφειλαν, εφόσον έχει στη διάθεσή της τα ορι−
ζόμενα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά.
Το σχετικό έντυπο στις περιπτώσεις αυτές συμπλη−
ρώνεται από την υπηρεσία και φέρει συμπληρωμένη την
ένδειξη «Υποβάλλεται από την Υπηρεσία». Η βεβαίωση
που παράγεται από την καταχώρηση των στοιχείων της
δήλωσης αρχειοθετείται στο φάκελο των υπόχρεων.
6. Σε περίπτωση που, κατά την υποβολή των δηλώσεων
της παρούσας διαπιστώνεται ότι, θίγονται θέματα, η επίλυ−
ση των οποίων εξαρτάται από την εκτίμηση πραγματικών
περιστατικών, αντιμετωπίζονται, μετά από έγκριση του
προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ., στα πλαίσια άσκησης των ελε−
γκτικών του αρμοδιοτήτων.

7. Στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166/1993, εφαρμόζεται η
Α.Υ.Ο 1063006/2696/0014/ΠΟΛ 1145/25−5−1995.
II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. ΠΟΛ 1006/31.12.2013 (ΦΕΚ 19
Β΄/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
F
(4)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης
«Μ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ» σύμφωνα με το αρ.
8 παρ. 1 του Ν. 3299/2004 και το αρ. 18 παρ. 6 του
Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011, το αρ. 5
του Ν. 4242/2014 και το Π.δ. 33/2011.
Με την 98953/Π10/5/627/Ε/Ν.3299−2004/12−08−2015 απόφα−
ση του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση,
οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«Μ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ»

Είδος Επένδυσης

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕ−
ΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑ−
ΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ,
ΠΙΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟ−
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Τόπος Εγκατάστασης

ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Συνολικό Επιχορηγούμενο
Κόστος Επένδυσης Βάσει
απόφασης Υπαγωγής
(όπως τροποποιήθηκε)

335.000,00 €

Κόστος οριστικοποίησης

335.000,00 €

Επιχορήγηση

113.900,00 € (34% συνολικού
κόστους του έργου)

Υφιστάμενες ΕΜΕ που
καθορίστηκαν στην
εγκριτική απόφαση

5,19 ΕΜΕ

Υφιστάμενες ΕΜΕ που διατη−
5,19 ΕΜΕ
ρήθηκαν μετά την επένδυση
Νέες ΕΜΕ σύμφωνα με
εγκριτική απόφαση

3,72 ΕΜΕ

Νέες ΕΜΕ που
δημιουργήθηκαν

7,11 ΕΜΕ

Ημερομηνία ολοκλήρωσης

20−11−2013

Έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας

20−11−2013

Να καταβληθεί το υπόλοιπο
της επιχορήγησης

56.950,00 €
(113.900,00 € − 56.950,00 €
προκαταβολή)

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται έγκρι−
ση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 16 παρ. 2
του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρημα−
τικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» και το Π.δ. 33/201
(ΦΕΚ 83/Α΄/14.4.2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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