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Αρ. Φύλλου 2001
15 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7012/6/103/16−7−2009 από−
φασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β΄ 1426)...........
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που χορη−
γήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3122.1/4836/01/06−03−2015
υπουργική απόφαση, σχετικά με την εγκατάσταση
γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «TANKSHIPS
INVESTMENT HOLDINGS INC.» με έδρα στα νησιά
ΜΑΡΣΑΛ. ................................................................................................
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3122.1/4305/24683/10−4−2009
κοινής υπουργικής απόφασης, Περί Εγκατάστα−
σης στην Ελλάδα Γραφείου της Εταιρείας «GULF
MARINE & INDUSTRIAL SUPPLIES (HELLAS) INC»
με έδρα στην ΛΙΒΕΡΙΑ. ..............................................................
Τροποποίηση άδειας Κολλεγίου με το διακριτικό τίτ−
λο «MEDITERRANEAN COLLEGE» της Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚ−
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ως προς την κτηριακή αλλαγή υφι−
στάμενης δομής. .............................................................................
Τροποποίηση άδειας Κολλεγίου με το διακριτικό τίτ−
λο «CITY UNITY COLLEGE» της εταιρείας «CITY U
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» ως προς την προσθήκη νέας δομής. ..............
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ.257/139/23.2.2000 Α.Υ.Ο.,
περί καθορισμού του «Δελτίου Κίνησης» (TRANSIT
LOG) των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής. ......................
Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φο−
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδο−
κοινοτικών συναλλαγών. ..........................................................
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2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. Β΄ εδαφ. 5 της 7004/
3/67/19−5−2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων Ελληνικής
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄ 979).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση απόφασης

3

Στην 7012/6/103 από 5−7−2009 απόφαση (Β΄ 1426), προ−
στίθενται άρθρα 19Α, 21Α και 56Α, ως εξής:
«Άρθρο 19Α
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7012/6/103−λε
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7012/6/103/16−7−2009
απόφασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β΄ 1426).

Στολή υπηρεσίας ποδηλάτη (άνδρα)
Στολή υπηρεσίας (υπ’ αριθμ. 8β/3)
Η σύνθεση και περιγραφή της στολής αυτής έχει ως
ακολούθως:
Χειμερινή
Δεν υπάρχει
Θερινή
− Προστατευτικό κράνος χρώματος μαύρου
− Χιτώνιο βραχύ χρώματος βαθυκύανου
− Μπλούζα τύπου «πόλο» χρώματος βαθυκύανου με
βραχείες χειρίδες, επωμίδες και γιακά
− Περισκελίδα τύπου φόρμας, χρώματος βαθυκύανου
− Περισκελίδα τύπου «βερμούδα», χρώματος βαθυκύ−
ανου
− Αντιανεμικό μπουφάν τύπου fly
− Ανακλαστικό γιλέκο χρώματος κίτρινου
− Υποδήματα αθλητικά χρώματος μαύρου
− Ποδεία χρώματος μαύρου
− Χειρόκτια χρώματος μαύρου κοντά (χωρίς δάχτυλα)
− Ζώνη χρώματος μαύρου

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 21Α
Στολή υπηρεσίας ποδηλάτη (γυναίκας)

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152).

Η σύνθεση, η περιγραφή και η ονομασία της στολής
αυτής είναι όπως της ταυτάριθμης στολής των ανδρών
ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

αστυφυλάκων, που προβλέπεται στο άρθρο 19Α της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 56Α
Διακριτικά των κληρικών του Σώματος
Τα διακριτικά βαθμού των κληρικών του Σώματος,
φέρονται στην αριστερή πλευρά του περιλαιμίου του
ζωστικού ιερατικού ενδύματος, κεντητά, σε μικρογραφία
επί υφάσματος ανάλογου χρώματος».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Αρχηγός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 3122.1/4836/03
(2)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που χορη−
γήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3122.1/4836/01/06−03−2015
υπουργική απόφαση, σχετικά με την εγκατάσταση
γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «TANKSHIPS
INVESTMENT HOLDINGS INC.» με έδρα στα νησιά
ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Α.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17−4−1968),
β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22−4−1975)
και ιδίως την παράγραφο 1. γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/
1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31−8−1994),
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/25−7−1997),
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27−12−2005),
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4−3−2009),
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29−4−2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005),
θ. του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015) «Σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ι. του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α΄/28−8−2015) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ια. της υπ’ αριθμ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και
Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/
14−12−1994) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/14−12−1994)
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιβ. της υπ’ αριθμ. Υ5 απόφασης του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 204/Β΄/27−01−2015) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιγ. της υπ’ αριθμ. Υ16 απόφασης της Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 1866/Β΄/30−08−2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού Χρήστο Ζώη»,

ιδ. της υπ’ αριθμ. 3122.1/4836/01/06−03−2015 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 468/Β΄/27−3−2015).
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΙΕ/77736/3852/4836/01/21−7−2015
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ−
τιλίας και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), από το
οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία TANKSHIPS INVESTMENT
HOLDINGS INC. δεν κατέθεσε την εγγυητική επιστο−
λή που προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 3122.1/4836/01/
06−03−2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 468/Β΄/27−3−2015),
αποφασίζουμε:
Τη διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3122.1/4836/01/06−03−2015
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 468/Β΄/27−3−2015) απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ−
τιλίας και Τουρισμού σχετικά με την εγκατάσταση στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 378/68 και
Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994, Ν. 3752/2009, Ν.4150/
2013 γραφείου της εταιρείας TANKSHIPS INVESTMENT
HOLDINGS INC. με έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ, διότι η εται−
ρεία δεν κατέθεσε την εγγυητική επιστολή που προβλέ−
πεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της προαναφερόμενης
υπουργικής απόφασης. Η άδεια που χορηγήθηκε με την
απόφαση αυτή παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν
χορηγήθηκε ποτέ, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 1
του άρθρου 3 αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 10 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

F
Αριθμ. 3122.1/4305/7/24683
(3)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3122.1/4305/24683/10−4−2009
κοινής υπουργικής απόφασης, Περί Εγκατάστασης
στην Ελλάδα Γραφείου της Εταιρείας «GULF MARINE
& INDUSTRIAL SUPPLIES (HELLAS) INC» με έδρα στην
ΛΙΒΕΡΙΑ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Α.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17−4−1968),
β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22−4−1975)
και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31−8−1994),
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/25−7−1997),
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/27−12−2005),
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4−3−2009),
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29−4−2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005),
θ. του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄/27−1−2015) «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ι. του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α΄/28−8−2015) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ια. της υπ’ αριθμ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και
Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/
14−12−1994) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/14−12−1994)
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιβ. της υπ’ αριθμ. Υ5 απόφασης του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 204/Β΄/27−01−2015) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιγ. της υπ’ αριθμ. Υ16 απόφασης της Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 1866/Β΄/30−08−2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού Χρήστο Ζώη»,
ιδ. της υπ’ αριθμ. 3122.1/4305/24683/10−4−2009 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 735/Β΄/22−4−2009).
2. Την από 08 Ιουλίου 2015 αίτηση της εταιρείας
GULF MARINE & MARINE INDUSTRIAL SUPPLIES
(HELLAS) INC με τις οποίες ζήτησε την ανάκληση
της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην
Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 3122.1/4305/24683/10−4−2009
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πο−
λιτικής (ΦΕΚ 735/Β΄/22−4−2009) σχετικά με την εγκατάστα−
ση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 378/
1968 και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994, Ν. 3752/2009,
Ν. 4150/2013, γραφείου της εταιρείας «GULF MARINE &
INDUSTRIAL SUPPLIES (HELLAS) INC» με έδρα στη ΛΙ−
ΒΕΡΙΑ.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του Ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες
από την έκδοση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 10 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

F
Αριθμ. 141271/Κ1
(4)
Τροποποίηση άδειας Κολλεγίου με το διακριτικό τίτλο
«MEDITERRANEAN COLLEGE» της Ιδιωτικής Κεφαλαι−
ουχικής Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
ως προς την κτηριακή αλλαγή υφιστάμενης δομής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25−8−2008)
«Ίδρυση και Λειτουργία Κολλεγίων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4027/11 (ΦΕΚ 233/Α΄/4−11−2011), Μέ−
ρος Ε΄, άρθρο 31, «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3696/
2008».
3. Τις διατάξεις της παραγράφου Θ, υποπαραγρά−
φων Θ3, Θ6, Θ7, του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο−
γής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ
222 Α΄).
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4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε του άρθρου 30 του
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων
Υπουργείου Παιδείας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3, του Ν. 4218/2013
(ΦΕΚ 268/Α΄/10−12−2013) «Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης».
6. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄
12−12−2012) απόφαση «Ορισμός των διεθνών οργανισμών
πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Κολ−
λεγίων που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών»
όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. 94538/ΙΑ/15−7−2013
(ΦΕΚ 1785 Β΄) υπουργική απόφαση
7. Την υπ’ αριθμ. 10136/ΙΑ/18−11−2012 (ΦΕΚ 3057 Β΄) από−
φαση «Καθορισμός διαδικασίας απαιτούμενων δικαιο−
λογητικών για χορήγηση, τροποποίηση κ.λπ.».
8. Την υπ’ αριθμ. 10135/ΙΑ/18−11−2012 (ΦΕΚ 3057 Β΄) από−
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34566/
ΙΑ/12−3−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/Β΄/3−4−2013)
και ισχύει.
9. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29−8−2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Την υπ’ αριθμ. 175377/Υ1/2014 (ΦΕΚ 2989/Β΄/5−11−2014)
απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με
Εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς και στους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων» άρθρο 1, παρ. 6 και άρθρο
6, παρ. 4β.
11. Το Π.δ. 63/2015 (ΦΕΚ 104/Α΄/27−8−2015) «Διορισμός
της Β. Θάνου − Χριστοφίλου, ως Πρωθυπουργού».
12. Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/Α΄/28−8−2015) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Την υπ’ αριθμ. 120863/02−9−2013 (ΦΕΚ 2278/Β΄/12−9−2013)
χορηγηθείσα άδεια Κολλεγίου στην Ιδιωτική Κεφαλαι−
ουχική Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με τον
διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE».
14. Το υπ’ αριθμ. 199186/27−12−2013 Προσάρτημα στην
χορηγηθείσα άδεια.
15. Την από 30−4−2015 με αρ. πρωτ. 68541/30−4−2015
αίτηση του Κολλεγίου «MEDITERRANEAN COLLEGE»
(ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) με τα συνημμένα σε
αυτή δικαιολογητικά.
16. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), όπως διατυπώθηκε στην με αρ.
πρωτ. ΔΑ/62452/Α΄/01−9−2015 απόφασή του, της με αρ.
182/31−8−2015 συνεδρίασης.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 120863/02−9−2013 (ΦΕΚ 2278/
Β΄/12−9−2013) χορηγηθείσα άδεια Κολλεγίου, στην Ιδιω−
τική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN
COLLEGE» με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Πελλήνης,
αρ. 8, Τ.Κ. 10432.
Η τροποποίηση αδείας συνίσταται στην κτηριακή αλ−
λαγή της ήδη υφιστάμενης δομής όπως αποτυπώνεται
στον Πίνακα 1, της αριθμ. 62452/Α/01−9−2015 απόφασης
της αρ. 182/31−8−2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
Τα έγγραφα θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ, ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Κολλεγίου προσαρτώνται στην παρούσα τροποποίηση
αδείας, της οποίας αποτελούν οργανικό τμήμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2015
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ − ΔΗΜΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 141270/Κ1
(5)
Τροποποίηση άδειας Κολλεγίου με το διακριτικό τίτλο
«CITY UNITY COLLEGE» της εταιρείας «CITY U ΕΚ−
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ως προς την προσθήκη νέας δομής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25−8−2008)
«Ίδρυση και Λειτουργία Κολλεγίων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4027/11 (ΦΕΚ 233/Α΄/4−11−2011),
Μέρος Ε, άρθρο 31, «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3696/
2008».
3. Τις διατάξεις της παραγράφου Θ, υποπαραγρά−
φων Θ3, Θ6, Θ7, του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄).
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε του άρθρου 30 του
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων
Υπουργείου Παιδείας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3, του Ν. 4218/2013
(ΦΕΚ 268/Α΄/10−12−2013) «Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης».
6. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄
12−12−2012) απόφαση «Ορισμός των διεθνών οργανισμών
πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Κολ−
λεγίων που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών»
όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. 94538/ΙΑ/15−7−2013
(ΦΕΚ 1785 Β΄) υπουργική απόφαση.
7. Την υπ’ αριθμ. 10136/ΙΑ/18−11−2012 (ΦΕΚ 3057 Β΄) από−
φαση «Καθορισμός διαδικασίας απαιτούμενων δικαιο−
λογητικών για χορήγηση, τροποποίηση κ.λπ.».
8. Την υπ’ αριθμ. 10135/ΙΑ/18−11−2012 (ΦΕΚ 3057 Β΄) από−
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34566/
ΙΑ/12−3−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/Β΄/3−4−2013)
και ισχύει.
9. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29−8−2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Την υπ’ αριθμ. 175377/Υ1/2014 (ΦΕΚ 2989/Β΄/5−11−2014)
απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με
Εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς και στους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων» άρθρο 1, παρ. 6 και άρθρο
6, παρ. 4β.
11. Το Π.δ. 63/2015 (ΦΕΚ 104/Α΄/27−8−2015) «Διορισμός
της Β. Θάνου − Χριστοφίλου, ως Πρωθυπουργού».
12. Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/Α΄/28−8−2015) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την υπ’ αριθμ. 108276/05−8−2013 (ΦΕΚ 2019/Β΄/16−8−2013)
χορηγηθείσα άδεια Κολλεγίου στην CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με τον δια−
κριτικό τίτλο «CITY UNITY COLLEGE».
14. Το υπ’ αριθμ. 199179/27−12−2013 Προσάρτημα στην
χορηγηθείσα άδεια.
15. Την από 02−10−2014 αίτηση του Κολλεγίου CITY
UNITY COLLEGE της εταιρείας CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με τα συνημμένα
σε αυτή δικαιολογητικά.
16. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ−
σανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), όπως διατυπώθηκε στην με
αρ. πρωτ. ΔΑ/59374/04−8−2015 απόφαση του, της με αρ.
181/04−8−2015 συνεδρίασης.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 108276/05−8−2013 (ΦΕΚ 2019/
Β΄/16−8−2013) χορηγηθείσα άδεια Κολλεγίου, στην CITY
U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,
με τον διακριτικό τίτλο CITY UNITY COLLEGE με έδρα
την Αθήνα.
Η τροποποίηση αδείας συνίσταται στην έγκριση προ−
σθήκης νέας δομής, στο νομό Δωδεκανήσου, στην πόλη
της Ρόδου, στο 10ο χλμ. Ρόδου − Λίνδου (Καλυθιές), Τ.Κ.
85100, συνολικής δυναμικότητας 199 ατόμων όπως απο−
τυπώνεται στον Πίνακα 1, της αριθμ. ΔΑ/59374/04−8−2015
απόφασης Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ, της με αρ. 181/04−8−2015
συνεδρίασής του.
Τα έγγραφα θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ, ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
κτηρίου του Κολλεγίου, προσαρτώνται στην παρούσα
τροποποίηση αδείας, της οποίας αποτελούν οργανικό
τμήμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2015
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ − ΔΗΜΑΚΟΥ

F
Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚΔ5019105ΕΞ2015
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ.257/139/23.2.2000 Α.Υ.Ο.,
περί καθορισμού του «Δελτίου Κίνησης» (TRANSIT
LOG) των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 137−144 του Κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 περί Κοινοτικού Τελωνειακού Κώ−
δικα.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 553, 555, 558−562 του
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2454/93 περί των διατάξεων
εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.
3) Το Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγω−
γή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄), καθώς και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
το Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδι−
οτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄).
4) Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» και ιδίως το άρθρο 90.
5) Την υπ’ αριθμ. Υ25/31−8−2015 απόφαση Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β΄ 1868/
2−9−2015).
6) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−1−2013 απόφαση
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β΄)
7) Την ανάγκη εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας
με τις κοινοτικές διατάξεις.
8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης τροποποιούν τη
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ. 257/
139/23.2.2000 (ΦΕΚ 378/Β΄/2000) απόφασης Υπουργού
Οικονομικών, για κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με ση−
μαία τρίτης χώρα, που καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια,
προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα,
ως εξής:
«1. Εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
του άρθρου 558 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/1993 περί των
διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώ−
δικα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή με
«Δελτίο Κίνησης», ισχύος δεκαοχτώ (18) μηνών από την
ημερομηνία έκδοσης του. Τα πρόσωπα, που δύνανται
διαδοχικά να χρησιμοποιούν το σκάφος στη χώρα μας
πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους όπως αυτή
ορίζεται στην υπ’ αριθμ. Δ.247/88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β΄), όπως
έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του
Ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α΄) και ισχύει.
Το παραπάνω χρονικό διάστημα, μπορεί να παραταθεί
για άλλους έξι (6) μήνες, χωρίς να υπερβαίνει το όριο
των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, μετά από αίτηση του
δικαιούχου προσώπου.»
Άρθρο 2
Αρμόδια αρχή για τη διαπίστωση της τήρησης των
προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της
αριθμ. Δ. 257/139/23.2.2000 απόφασης Υπουργού Οικο−
νομικών και υποβολής των δικαιολογητικών είναι η κατά
περίπτωση αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Άρθρο 3
Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
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ΠΟΛ 1200
(7)
Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φο−
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοι−
νοτικών συναλλαγών.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 και
του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(Ν. 4174/2013 ΦΕΚ 170 Α΄ 26.07.2013), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 5 του
άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/
2013 ΦΕΚ 170 Α΄ 26.07.2013), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολο−
γικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 ΦΕΚ 170 Α΄ 26.07.2013),
όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 17, 19, 20, 22, 23 του Κα−
νονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης
Οκτωβρίου 2010.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248
Α΄/07.11.2000), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1160/22.07.2011 (ΦΕΚ 1778
Β΄/05.08.2011) «Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώ−
ου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.)».
7. Την απόφαση Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.02.2014 (ΦΕΚ 478
Β΄/26.02.2014 και 558 Β΄/06.03.2014) του Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.
8. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε
του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 περί σύστασης θέ−
σης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 222 Α΄/
12.11.2012), όπως ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. 20/25.06.2014 (ΦΕΚ 360 Υ.Ο.Δ.Δ./25.06.2014)
πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
10. Την ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων, προκειμέ−
νου να παραχθεί εύλογο επίπεδο ασφάλειας όσον αφο−
ρά την ποιότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών
που διατίθενται στα Κράτη Μέλη μέσω του συστήματος
V.I.E.S., με τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και δι−
αδικασιών για την αναστολή της χρήσης του Α.Φ.Μ. ως
μη έγκυρου.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τις
συνέπειες της αναστολής χρήσης Αριθμού Φορολογι−
κού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών
συναλλαγών.
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις αναστολής χρήσης Α.Φ.Μ.
Η Φορολογική Διοίκηση αναστέλλει τη χρήση Α.Φ.Μ.
για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών στις περι−
πτώσεις που:
α) υφίστανται στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι ο
φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δρα−
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στηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή. Ως στοιχεία
τέτοια νοούνται:
i. η μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαι−
ωτικών πινάκων, επί ένα έτος μετά την εκπνοή της
προθεσμίας που ίσχυε για την πρώτη δήλωση ή ανα−
κεφαλαιωτικό πίνακα που δεν υποβλήθηκε,
ii. η υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. επί ένα έτος.
Ως μηδενική δήλωση Φ.Π.Α. για την εφαρμογή της πα−
ρούσας, θεωρείται η δήλωση στην οποία δεν αναγρά−
φεται οποιοδήποτε ποσό,
iii. η διαπίστωση μετά από επιτόπιο έλεγχο και έρευνα
αρμόδιας Φορολογικής Αρχής, ότι ο φορολογούμενος
δε βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα
ή ότι έχει παύσει ή έχει αναστείλει την οικονομική του
δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια
Φορολογική Αρχή, με την υποβολή των σχετικών δη−
λώσεων,
iv. η διαπίστωση φοροδιαφυγής όσον αφορά Φ.Π.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 55 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄ 26.07.2013),
v. η διαπίστωση ότι ο Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. μη εγκατεστημέ−
νου κοινοτικού υποκείμενου, στον οποίο έχει χορηγηθεί
Α.Φ.Μ. για σκοπούς Φ.Π.Α. στη χώρα μας, έχει καταστεί
μη έγκυρος, λόγω του ότι έχει κριθεί «εξαφανισμένος
έμπορος» στο Κράτος Μέλος εγκατάστασής του. Οι
πληροφορίες αυτές προέρχονται είτε μέσω της αμοι−
βαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Κρατών Μελών
της Ε.Ε. είτε από κάθε άλλη πληροφορία που προέρχε−
ται από τα κοινοτικά Δίκτυα Ανταλλαγής Δεδομένων,
vi. η άρνηση του φορολογουμένου να επιδείξει ή να
παράσχει πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα,
τα οποία ζητούνται από την Φορολογική Διοίκηση.
β) Α.Φ.Μ. για οποιοδήποτε λόγο καθίσταται από τη
Φορολογική Διοίκηση «απενεργοποιημένος» και φέρει
τη σχετική ένδειξη στο Υποσύστημα Μητρώου των Φο−
ρολογουμένων στο ΤΑΧΙS.
Άρθρο 2
Διαδικασία αναστολής χρήσης Α.Φ.Μ.
1. Τη συνδρομή των προϋποθέσεων της υποπερίπτω−
σης i και ii της περίπτωσης α του άρθρου 1 της παρού−
σας, διαπιστώνει κεντρικά η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ, η οποία αναστέλλει και τη
χρήση των Α.Φ.Μ. Η αναστολή καταχωρείται ένα έτος
μετά την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που
ίσχυε για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ή του ανα−
κεφαλαιωτικού πίνακα που δεν υποβλήθηκε. Ημερομηνία
αναστολής της χρήσης του Α.Φ.Μ. είναι η ημερομηνία
της καταχώρησης.
Κατά την πρώτη εφαρμογή, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ με την πάροδο μηνός από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, διαπιστώνει και καταχω−
ρεί την αναστολή χρήσης των Α.Φ.Μ. φορολογουμένων
για τους οποίους δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φ.Π.Α.
και ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του έτους από τη λήξη της προθεσμίας
για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ή του ανακεφα−
λαιωτικού πίνακα που δεν υποβλήθηκε.
Της αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. προηγείται ενημέ−
ρωση του φορολογουμένου με e−mail στη δηλωθείσα
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διεύθυν−
ση Φορολογικής Συμμόρφωσης.
2. Στην περίπτωση φορολογουμένου για τον οποίο
συντρέχουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των

λοιπών υποπεριπτώσεων της περίπτωσης α, πλην της
υποπερίπτωσης v του άρθρου 1, η Φορολογική Διοί−
κηση κοινοποιεί σε αυτόν εγγράφως, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/
26.07.2013), την πρόθεσή της, για αναστολή χρήσης
του Α.Φ.Μ. για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών,
γνωστοποιώντας ταυτόχρονα τους λόγους αναστολής
και τον καλεί να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση.
Η Φορολογική Διοίκηση αξιολογεί τις απόψεις του
φορολογουμένου και αποφασίζει για την αναστολή ή
μη χρήσης του Α.Φ.Μ. εκδίδοντας άμεσα και πάντως
όχι πέραν των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
παραλαβή των απόψεων του φορολογουμένου σχετική
απόφαση.
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του φορολογουμένου,
με τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας η Φορο−
λογική Διοίκηση εκδίδει απόφαση αναστολής χρήσης
του Α.Φ.Μ. και ενημερώνεται άμεσα το Μητρώο Φο−
ρολογουμένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΤAXIS).
Ημερομηνία αναστολής είναι η ημερομηνία έκδοσης
της σχετικής απόφασης. Κατ’ εξαίρεση, όταν η χρήση
Α.Φ.Μ. αναστέλλεται λόγω συνδρομής της υποπερίπτω−
σης v της περίπτωσης α του άρθρου 1, ημερομηνία
αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. είναι η ημερομηνία δι−
ακοπής του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. από το σύστημα
V.I.E.S. Της αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. προηγείται
έγγραφη πληροφόρηση που παρέχει στη Δ.Ο.Υ. το ΣΤ΄
Τμήμα της Διεύθυνσης Ελέγχων.
3. Σε περίπτωση φορολογουμένου για τον οποίο
συντρέχουν τα προβλεπόμενα της περίπτωσης β του
άρθρου 1 της παρούσας, η Φορολογική Διοίκηση ανα−
στέλλει άμεσα την χρήση του Α.Φ.Μ., με την έκδοση
σχετικής απόφασης. Η ημερομηνία αναστολής χρήσης
του Α.Φ.Μ. είναι η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.
4. Σε κάθε περίπτωση καταχώρησης αναστολής χρή−
σης του Α.Φ.Μ. καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων
του Μητρώου Φορολογουμένων, τα στοιχεία της σχε−
τικής απόφασης, ο λόγος ή οι λόγοι και η ημερομηνία
αναστολής. Η ένδειξη αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ.
και τα λοιπά καταχωρηθέντα στοιχεία διατίθενται ως
πληροφορία σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα της
Φορολογικής Διοίκησης που έχουν πρόσβαση στο Μη−
τρώο Φορολογουμένων.
Άρθρο 3
Συνέπειες αναστολής χρήσης Α.Φ.Μ.
1. Ο φορολογούμενος του οποίου έχει ανασταλεί η
χρήση Α.Φ.Μ. για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλα−
γών, δεν μπορεί από την καταχώρηση της αναστολής
να προβεί σε ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.
και ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
Κατ’ εξαίρεση, οι προαναφερόμενες συνέπειες δεν
ισχύουν για τις περιπτώσεις που η χρήση του Α.Φ.Μ.
αναστέλλεται λόγω συνδρομής της υποπερίπτωσης ii
της περίπτωσης α του άρθρου 1 της παρούσας.
2. Ο Α.Φ.Μ. φορολογουμένου δεν επαληθεύεται ως
έγκυρος Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο σύστημα V.I.E.S., σε κάθε
περίπτωση αναστολής της χρήσης του, καθώς και σε
περίπτωση που η επιχείρηση εμφανίζεται σε αδράνεια.
Άρθρο 4
Διαδικασία άρσης αναστολής χρήσης Α.Φ.Μ.
Η Φορολογική Διοίκηση αίρει την αναστολή χρήσης
του Α.Φ.Μ. μετά από αίτηση του φορολογουμένου με
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την οποία θα προσκομίζονται τα αναγκαία στοιχεία
από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι εξέλιπαν οι λόγοι
αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ. εκδίδοντας σχετική από−
φαση στις υποπεριπτώσεις iii, iv, v, vi της περίπτωσης α
του άρθρου 1 και της περίπτωσης β του ιδίου άρθρου.
Άρθρο 5
Α.Φ.Μ. που βρίσκονται ήδη σε αναστολή
Τυχόν Α.Φ.Μ. φορολογουμένων των οποίων έχει ανα−
σταλεί η χρήση τους στο σύστημα V.I.E.S., παραμένουν
σε αναστολή και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης.
Άρθρο 6
Εξουσιοδότηση υπογραφής
Εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή των αποφάσεων
αναστολής χρήσης Α.Φ.Μ. και άρσης της αναστολής
τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. η οποία προβλέπεται στην

23719

περίπτωση 115 του πίνακα του άρθρου 1 της αριθμ. Δ6Α
1036682 ΕΞ 2014/25.02.2014 (ΦΕΚ 478 Β΄/26.02.2014 και 558
Β΄/06.03.2014) απόφασής μας, όπως ισχύει.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τη δημοσίευσή της παύει η ισχύς της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ
1160/22.07.2011 (ΦΕΚ 1778 Β΄/05.08.2011).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚATEΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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