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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μετα−
ξύ των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού
ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και
μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεών τους στις
Δ.Ο.Υ..........................................................................................................
1
Εξαίρεση από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προ−
μηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2013, προμηθειών που
εντάσσονται στα κοινοτικά προγράμματα «ΤΑ−
ΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ» και «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙ−
ΣΤΡΟΦΗΣ» ............................................................................................ 2
Ειδικό τέλος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από
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Συμπλήρωση απόφασης μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο
Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στους Προϊστα−
μένους των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης
Αθηνών Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αστικής
Κατάστασης Αθηνών Β΄, Αστικής Κατάστασης
Ανατολικής Αττικής και Αστικής Κατάστασης Δυ−
τικής Αττικής και Πειραιά ....................................................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ.1039
(1)
Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των
Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου,
αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και μεταφορά των
εκκρεμών υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄−211) «Ανα−
διοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 20 του ν.2753/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄−249) «Απλο−
ποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος
και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 1 παρ. 5 του π.δ.280/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄−203)
«Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων».
δ) Των άρθρων 23 και 24 του ν.3259/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄−149)
«Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις».
ε) Της υπ’ αριθμ. 1099054/1224/0006Α/9−12−2004 (Φ.Ε.Κ.
Β΄−1880) Α.Υ.Ο.Ο. «Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουρ−
γίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.)
Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του
Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)».
στ) Του άρθρου 73 του Κώδικα Φορολογίας Κληρο−
νομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από
Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ.
Α΄− 266).
ζ) Του άρθρου 60 του ν.3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄−210) «Ανώ−
νυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες,
αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».
η) Της υπ’ αριθμ. 1097603/1206/Α0006/3−12−2004 (Φ.Ε.Κ.
Β΄−1831) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός χρόνου παύσης λειτουρ−
γίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ.) και πα−
ράδοση των υποθέσεών τους σε Δ.Ο.Υ.».
θ) Της υπ’ αριθμ. 1146405/ΔΕ−Β΄/14.10.2010 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ.
1829 Β΄/22.11.2010) «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμο−
διότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα
φορολογικού ελέγχου», όπως ισχύει.
ι) Του άρθρου 32 του ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄−2) «Αναμόρ−
φωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατά−
ξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την
παρ.3 του άρθρου 19 του ν.2443/1996 (Φ.Ε.Κ. Α΄− 265) και
του άρθρου 55, παρ.12 του ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄180).
ια) Του π.δ. 551/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄− 259) «Οργανισμός Νο−
μαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)», όπως
ισχύει.
ιβ) Της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 66 του
ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄−151) «Κύρωση του Κώδικα Φορο−
λογίας Εισοδήματος».
ιγ) Του π.δ. 16/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄−6) «Κανονισμός λειτουρ−
γίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα
υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το π.δ.2/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ − 2).
ιδ) Του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄−137), όπως
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ.
Α΄−154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του
ν.2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄−38).
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ιε) Των άρθρων 18 και 55 του ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ −
180).
ιστ) Της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.9.2011 (Φ.Ε.Κ.
2187Β΄/29.11.2011) Α.Υ.Ο. «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγ−
χου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ.
Β΄ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικα−
στικού Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ ύλην
αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α΄
και Β΄ Τάξεως».
ιζ) Της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1131253 ΕΞ2011/20.9.2011 (Φ.Ε.Κ.
2111Β΄/22.9.2011) Α.Υ.Ο. «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων
Δ.Ο.Υ.».
ιη) Της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1133062ΕΞ 2011/21.9.2011 (Φ.Ε.Κ.
2241Β/6.10.2011) Α.Υ.Ο. «Αναστολή λειτουργίας συστεγα−
ζόμενων Δ.Ο.Υ.».
ιθ) Της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21.11.2011 (Φ.Ε.Κ.
2739 Β΄/24.11.2011) Α.Υ.Ο. «Αναστολή λειτουργίας και με−
τατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.».
κ) Της ΠΟΛ.1186/1.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2144Β΄/26.9.2011) «Χαρα−
κτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην
αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων».
κα) Της ΠΟΛ.1217/21.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2367 Β΄/25.10.2011)
«Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων
καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται
σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχει−
ρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών».
κβ) Της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1007935 ΕΞ 2012/13.1.2012 (Φ.Ε.Κ.
22 Β΄/13.1.2012) Α.Υ.Ο.«Αναστολή λειτουργίας Περιφερει−
ακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.)».
κγ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου δέ−
κατου του ν.2932/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄145) και την αριθ.188/2010
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.
2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Ανακαθορίζουμε την καθ’ ύλην αρμοδιότητα μεταξύ
των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) και
των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), ως προς
τη διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού
ελέγχου των υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολο−
γουμένων, γενικά, με βάση το ύψος των ακαθάριστων
εσόδων ή αμοιβών τους κατά τη διαχειριστική περίοδο
που έκλεισε εντός του έτους 2009, ως ακολούθως:
1. Στις Δ.Ο.Υ. όλης της επικράτειας, εκτός της Δ.Ο.Υ.
Μεγάλων Επιχειρήσεων, υπάγονται οι ανέλεγκτες υπο−
θέσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές έως
7.000.000 ευρώ, για τη διαχειριστική περίοδο που έκλει−
σε εντός του έτους 2009.
2. Στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων υπάγονται οι
ανέλεγκτες υποθέσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα
άνω των 30.000.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010.
Ειδικά για τραπεζικές, ασφαλιστικές εταιρίες με μετοχές
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το όριο του
προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε 10.000.000 ευρώ.
3. Στην αρμοδιότητα των Διαπεριφερειακών Ελεγκτι−
κών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις
με ετήσια ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές από 7.000.001
έως 30.000.000 ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που
έκλεισε εντός του έτους 2009 καθώς και όλες οι ανέλε−
γκτες υποθέσεις των ίδιων επιτηδευματιών και φορολο−
γουμένων, γενικά, που αφορούν προηγούμενες διαχειρι−
στικές περιόδους, ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων

ακαθάριστων εσόδων καθώς και των υποθέσεων των
ίδιων επιτηδευματιών και φορολογουμένων, γενικά, που
αφορούν διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν εντός
του 2010 και 2011 και δεν υπάγονται στην ελεγκτική
αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 1 και 2 της παρούσας.
4. Η ελεγκτική αρμοδιότητα των ανέλεγκτων υποθέσε−
ων επιτηδευματιών και φορολογουμένων, γενικά, που θα
κλείσουν την πρώτη διαχειριστική τους περίοδο εντός
των ετών 2010 και 2011 κρίνεται με βάση το ύψος των
ακαθάριστων εσόδων της πρώτης διαχειριστικής τους
περιόδου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρά−
φους 1,2 και 3 της παρούσας.
5. Στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων υπάγεται η αρμο−
διότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού
ελέγχου των υποθέσεων των μητρικών επιχειρήσεων
των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να
καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς (ενοποιη−
μένες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 90 του ν.2190/20, ανεξάρτητα από
τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος
των ακαθάριστων εσόδων τους. Η αρμοδιότητα διε−
νέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου
των θυγατρικών τους επιχειρήσεων κρίνεται αυτοτελώς
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις
της παρούσας.
6. Στα Δ.Ε.Κ. υπάγεται ακόμα η αρμοδιότητα οριστικού
τακτικού φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των
επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν
από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμού (συγχώ−
νευση, απορρόφηση, διάσπαση κλπ.) που έγινε μέχρι
και το έτος 2009 ή γίνεται τα έτη 2010 και 2011, ανε−
ξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους
και την κατά τόπον αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία
του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια
από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχη−
ματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των
Δ.Ε.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες
παραγράφους.
Εφόσον, όμως, η επιχείρηση ή όλες οι επιχειρήσεις
που προήλθαν από οποιοδήποτε μετασχηματισμό υπά−
γονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., τότε ο
μεν οριστικός (τακτικός) έλεγχος της επιχείρησης ή
των επιχειρήσεων που προέκυψαν από το μετασχημα−
τισμό θα διενεργηθεί από τις κατά περίπτωση αρμόδιες
Δ.Ο.Υ., ο δε οριστικός (τακτικός) έλεγχος των πριν το
μετασχηματισμό επιχειρήσεων θα διενεργηθεί επίσης
από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες
(Δ.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.).
7. Αρμόδιο ελεγκτικό κέντρο για διενέργεια του ορι−
στικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου προκειμένου
περί ατομικών επιχειρήσεων συζύγων με εισοδήματα
από Δ΄−Ε΄−Ζ΄ κατηγορίες (πηγές) ή ατομικής επιχείρησης
του ενός συζύγου και λοιπών εισοδημάτων και των δύο ή
ενός εξ αυτών, είναι εκείνο στο οποίο υπάγεται η Δ.Ο.Υ.
στην οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος.
8. Η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού
ελέγχου των υποθέσεων φορολογίας πλοίων, καθώς
και λοιπών φορολογιών που σχετίζονται με τις υποθέ−
σεις αυτές παραμένει στις Δ.Ο.Υ. για ύψος ακαθάριστων
εσόδων μέχρι 30.000.000 ευρώ για τη διαχειριστική
περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009. Για ύψος
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ακαθάριστων εσόδων μεγαλύτερο του ως άνω ορίου
αρμόδια για τον οριστικό (τακτικό) φορολογικό έλεγχο
των υποθέσεων αυτών είναι η Δ.Ο.Υ. Πλοίων.
Η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού
ελέγχου των τυχόν λοιπών εισοδημάτων και φορολο−
γιών του ίδιου υπόχρεου πέραν αυτών των δυο προη−
γούμενων εδαφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ειδικό−
τερα οριζόμενα στην παρούσα, μη υπολογιζόμενων των
ακαθάριστων εσόδων από την εκμετάλλευση του πλοίου
για τον καθορισμό της ελεγκτικής αρμοδιότητας. Για τις
εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις οι οποίες δεν έχουν
οριστικοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά σε
υποθέσεις, οι οποίες περιέρχονται στην αρμοδιότητα
της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, καθώς και για τις υποθέσεις για τις
οποίες έχει ήδη αρχίσει ο έλεγχος και δεν έχει ολοκλη−
ρωθεί, οι φάκελοι των υποθέσεων αυτών, διαβιβάζονται
στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων για τις περαιτέρω ενέργειές της.
9. Σε υποθέσεις που, για κάποιο διαχειριστικό έτος
που έχει περαιωθεί, προκύψουν νέα συμπληρωματικά
στοιχεία, τότε αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο των
νέων αυτών συμπληρωματικών στοιχείων και την έκδο−
ση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 68 του ν.2238/1994 και τις συναφείς εν γένει
διατάξεις, συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή πράξης,
είναι η υπηρεσία που πραγματοποίησε τον αρχικό έλεγ−
χο και περαίωσε το συγκεκριμένο διαχειριστικό έτος και
σε περίπτωση κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας
της υπηρεσίας αυτής, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας για
το εν λόγω διαχειριστικό έτος, εκτός αν η Δ.Ο.Υ αυτή
έχει καταργηθεί ή έχει ανασταλεί η λειτουργία του
τμήματος Ελέγχου αυτής σύμφωνα με την Δ6Α 1133106
ΕΞ2011 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 2187/2011), οπότε εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 και
οι διατάξεις 1,2 και 3 της παρούσας όσον αφορά τον
έλεγχο των υποθέσεων αυτών.
Ειδικά επί υποθέσεων που έχουν περαιωθεί με τις
διατάξεις του ν.3259/2004, όπως αυτός ίσχυσε αρχικά
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα καθώς και με τις
διατάξεις του ν.3888/2010 και της παραγράφου 4 του
άρθρου 18 του ν.4002/2011 για τις οποίες προκύπτουν
νέα συμπληρωματικά στοιχεία μετά την αποδοχή του
Εκκαθαριστικού Σημειώματος περαίωσης του άρθρου 9
των νόμων 3259/2004 και 3888/2010, αρμόδια ελεγκτική
αρχή για τον έλεγχο και την έκδοση συμπληρωματικών
φύλλων ελέγχου ή πράξης είναι αυτή που προκύπτει
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και
3 της παρούσας, λαμβανομένων υπόψη για την εφαρ−
μογή της παραγράφου αυτής και τον προσδιορισμό
της αρμοδιότητας για κάθε διαχειριστική περίοδο που
βαρύνεται με τα νέα συμπληρωματικά στοιχεία, των
ακαθάριστων εσόδων της κατά περίπτωση βαρυνόμενης
διαχειριστικής περιόδου.
Κατ’ εξαίρεση και ανεξάρτητα των οριζόμενων στα
προηγούμενα εδάφια, τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) δύ−
νανται να εκδίδουν και να κοινοποιούν και συμπληρω−
ματικό φύλλο ελέγχου ή πράξη, σύμφωνα με τις οικείες
κατά περίπτωση διατάξεις, σε υποθέσεις που ελέγχθη−
καν ή περαιώθηκαν από άλλη φορολογική αρχή, εφό−
σον τα νέα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται σε
γνώση αυτών κατά το χρόνο διεξαγωγής του οριστικού
(τακτικού) φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων
του ίδιου υπόχρεου που υπάγονται στην αρμοδιότητά
τους.
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10. Ομοίως, επί υποθέσεων για τις οποίες ύστερα από
τακτικό φορολογικό έλεγχο έχουν εκδοθεί μερικά φύλ−
λα ελέγχου – πράξεις, η συνέχιση του ελέγχου για τον
προσδιορισμό της υπόλοιπης φορολογητέας ύλης και η
έκδοση και κοινοποίηση οριστικών (συμπληρωματικών)
φύλλων ελέγχου – πράξεων επί των υποθέσεων αυτών
γίνεται από την ελεγκτική αρχή που είχε την ελεγκτική
αρμοδιότητα κατά την έναρξη του αρχικού ελέγχου και
η οποία εξέδωσε τα μερικά φύλλα ελέγχου – πράξεις
και σε περίπτωση κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας
της υπηρεσίας αυτής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εκτός αν
πρόκειται για Δ.Ο.Υ. που έχει καταργηθεί ή έχει ανα−
σταλεί η λειτουργία του τμήματος ελέγχου, σύμφωνα
με την Δ6Α 1133106 ΕΞ2011 Α.Υ.Ο. οπότε εφαρμόζονται
οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του
ν.4002/2011 και οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και
3 της παρούσας, όσον αφορά στον έλεγχο των υπο−
θέσεων αυτών.
11. Τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) είναι
αρμόδια και για τον έλεγχο των υποθέσεων φορολογίας
Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), καθώς και των
υποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του
ν.2238/1994, όπως ισχύει, εφόσον οι δηλώσεις φορολογί−
ας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων
σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. ή των δικαιούχων του
κέρδους ή της ωφέλειας υπάγονται στην ελεγκτική
αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Στις
περιπτώσεις των υποθέσεων των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, η αρμόδια για τον
έλεγχο του δικαιούχου του κέρδους ή της ωφέλειας
ελεγκτική αρχή (Δ.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.), εφόσον το κέρδος ή η
ωφέλεια προκύπτει σε Δ.Ο.Υ. όπου βρίσκεται η έδρα της
επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το
περιουσιακό στοιχείο, διαφορετική από τη Δ.Ο.Υ. του
δικαιούχου, αιτείται από την αρχή αυτή τη διενέργεια
σχετικού ελέγχου και την αποστολή των αποτελε−
σμάτων του, για την περαιτέρω σύνταξη της έκθεσης
ελέγχου και την έκδοση των οικείων καταλογιστικών
πράξεων αρμοδίως.
Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που υποθέσεις φορολο−
γίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών έχουν περαι−
ωθεί με οριστικό (τακτικό) φορολογικό έλεγχο, χωρίς
όμως να έχουν περαιωθεί οριστικά οι υποθέσεις φόρου
μεγάλης ακίνητης περιουσίας των ίδιων ετών, αρμόδια
για τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών είναι η Δ.Ο.Υ.
υποβολής της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π., εκτός αν πρόκειται
για Δ.Ο.Υ. που έχει καταργηθεί ή έχει ανασταλεί η λει−
τουργία του τμήματος Ελέγχου σύμφωνα με την Δ6Α
1133106 ΕΞ 2011 Α.Υ.Ο., οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του ν.4002/2011.
Επίσης, τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) είναι αρμόδια
και για τον έλεγχο των υποθέσεων Ενιαίου Τέλους Ακι−
νήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.,
ν.3842/10), εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων για την υποβολή
δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. και Φ.Α.Π. υπάγονται στην ελεγκτική
αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.
Τα ελεγκτικά κέντρα (Δ.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για
τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του Λογαριασμού
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών της περίπτωσης ζ΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου δέκατου του ν.2932/2001 (Επί−
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ναυλος), εφόσον οι δηλώσεις εισοδήματος και λοιπών
φορολογιών των υπόχρεων υπάγονται στην ελεγκτική
αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περι−
πτώσεις αυτές ο Προϊστάμενος του Ελεγκτικού Κέντρου
αποστέλλει αντίγραφα της οικείας έκθεσης ελέγχου
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τα περαιτέρω.
12. Οι Δ.Ο.Υ. έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου
των παραγωγικών επενδύσεων των επιχειρήσεων, που
ανήκουν στην χωρική ή καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για το θέμα αυτό στους
σχετικούς νόμους, εκτός αν πρόκειται για Δ.Ο.Υ. που
έχουν καταργηθεί ή έχει ανασταλεί η λειτουργία του
τμήματος Ελέγχου σύμφωνα με την Δ6Α 1133106 ΕΞ2011
Α.Υ.Ο., οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.5 του
άρθρου 55 του ν.4002/2011.
Αν, όμως, συμπίπτει να διενεργείται στις επιχειρήσεις
αυτές έλεγχος από τα Δ.Ε.Κ., τότε τα ίδια υποχρεού−
νται να διενεργήσουν ταυτόχρονα και τον έλεγχο των
παραγωγικών επενδύσεων.
13. Στις περιπτώσεις αλλαγής έδρας των επιτηδευ−
ματιών και φορολογουμένων, γενικά, μετά το κλείσιμο
της διαχειριστικής περιόδου που έληξε εντός του έτους
2009, ο οριστικός (τακτικός) έλεγχος των υποθέσεών
τους εξακολουθεί ν’ ανήκει στην αρμοδιότητα του Ελε−
γκτικού Κέντρου, που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας, κατά το χρόνο κλεισίματος
της ως άνω διαχειριστικής περιόδου.
14. Αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία (Δ.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.) για τον
οριστικό (τακτικό) φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων
υποθέσεων των επιτηδευματιών και φορολογουμένων
γενικά που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους (εκκαθάρι−
ση ή αδράνεια) μέσα στο έτος 2009 ή και τα προηγού−
μενα έτη μέχρι και το έτος 1998 ή που κατά τα ίδια έτη
τέθηκαν υπό εκκαθάριση ή σε αδράνεια ή πτώχευσαν ή
από πραγματικά περιστατικά (αυτοψία κ.λ.π.) προκύπτει
ότι ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους για οποιοδήποτε
λόγο, είναι εκείνη που αντιστοιχεί στην ανέλεγκτη χρή−
ση με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις παραγράφους 1,2 και 3 της παρούσας.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται με
την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παραγράφους 5, 6
και 8 της παρούσας.
15. Οι λοιπές αρμοδιότητες των Ελεγκτικών Κέντρων
(Δ.Ε.Κ.) ως προς τη διενέργεια προληπτικού και προσω−
ρινού φορολογικού ελέγχου, παραμένουν όπως αυτές
έχουν οριστεί από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και
4 του άρθρου 3 του ν.2343/1995, καθώς και τις διατάξεις
του π.δ. 280/1997, όπως αυτές ισχύουν.
Τα Ελεγκτικά Κέντρα δύνανται να διενεργούν και προ−
ληπτικό καθώς και προσωρινό φορολογικό έλεγχο σε
οποιαδήποτε υπόθεση της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους
που περιέρχεται σε αυτά με την παρούσα, παράλληλα
και ανεξάρτητα από τις Δ.Ο.Υ., ακόμα και σε χρήσεις
για τις οποίες δεν έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας
οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου.
16. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) καθίστανται αρμό−
δια, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.2343/1995, όπως
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 20
του ν.2753/1999, για την έκδοση των φύλλων ελέγχου,
των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών
καταλογιστικών πράξεων, που αφορούν τις υποθέσεις

των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και για την
περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολο−
γικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων
διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων,
τελών, εισφορών και προστίμων, με τη σύνταξη και απο−
στολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των οικείων χρηματικών
καταλόγων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
17. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προηγού−
μενων παραγράφων οι προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Κέ−
ντρων (Δ.Ε.Κ.) εξομοιώνονται με τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.
18. Για τον προσδιορισμό της αξίας των περιουσιακών
στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Κώδικα
φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παρο−
χών, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2961/2001, και τα οποία
μεταβιβάζονται ή έχουν μεταβιβασθεί αιτία θανάτου,
δωρεάς ή γονικής παροχής, η αρμόδια για τον έλεγχο
των υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γο−
νικών παροχών Δ.Ο.Υ. ζητά τη διενέργεια του ελέγχου
από τις υπηρεσίες που ορίζονται στις προηγούμενες πα−
ραγράφους 1,2 και 3 ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης
της φορολογικής υποχρέωσης για τα περιουσιακά αυτά
στοιχεία, εφόσον, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν
έχει ολοκληρωθεί γι’ αυτά ο έλεγχος από τις μέχρι την
ίδια ημερομηνία αρμόδιες υπηρεσίες.
Β. Υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου,
καθώς και υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί και είχαν εκ−
δοθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις, αλλά δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι λοιπές διαδικασίες αρμοδιότητας των
Π.Ε.Κ. (κοινοποίηση, διοικητική επίλυση της διαφοράς,
υποβολή μηνυτήριων αναφορών κλπ.) περιέρχονται στις
Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες για την παραλαβή δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους που
αφορούν οι υποθέσεις αυτές, εκτός αν οι Δ.Ο.Υ. έχουν
καταργηθεί ή έχει ανασταλεί η λειτουργία των τμη−
μάτων Ελέγχου και Δικαστικού σύμφωνα με την Δ6Α
1133106 ΕΞ2011 Α.Υ.Ο., οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.
Ειδικά για υποθέσεις των νομικών προσώπων της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., αυτές περιέρχονται
στις Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες για την παραλαβή δηλώ−
σεων φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου
κατά το χρόνο αναστολής λειτουργίας των Π.Ε.Κ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Π1/12
(2)
Εξαίρεση από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμη−
θειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2013, προμηθειών που εντάσ−
σονται στα κοινοτικά προγράμματα «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕ−
ΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ» και «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/05).
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2. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95) και ιδίως
του άρθρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του
Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 199/Α/99) και τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 35 του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου
σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 251/Α/2002).
3. Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ Α/185/25−08−88) «Οργανισμός
του Υπουργείου Εμπορίου».
4. Του Π.Δ. 195/95 (ΦΕΚ Α/102/10−06−95) «Οργανισμός
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών Υπουρ−
γείου Εμπορίου».
5. Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ Α/51/18−3−96) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
6. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄/64/16−3−07) «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005».
7. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α/150/10−7−07) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.), όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α/14/02.02.12) κατά το μέρος
που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ
Α/64/16.3.07).
8. Του Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ Α/213/07.10.09) Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας & Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής και με−
τονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστι−
κότητας & Ναυτιλίας».
9. Του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ Α/221/05−11−09) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»., και
των Π.Δ. 28/10 (ΦΕΚ. Α/64/06−05−10) και Π.Δ. 50/10 (ΦΕΚ
Α/89/16−06−10) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/09».
10. Του Π.Δ. 96/10 (ΦΕΚ Α΄ 170/28−9−10) «Σύσταση
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
11. Του Π.Δ. 65/11(ΦΕΚ Α΄ 147/27−06−11) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας.
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
12. Του Π.Δ. 110/211 (ΦΕΚ Α΄ 243/11.11.11) «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Την αριθ. Υ13/24−11−2011 (ΦΕΚ Β΄/2740/2011) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Ανα−
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πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
14. Τα υπ’ αριθμ. 8028/1/181−πδ/28.12.2011 και 8028/1/23/
ια/−07.02.2012 αιτήματα του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για εξαί−
ρεση από την υποχρέωση ένταξης στο Ε.Π.Π. μέχρι την
31.12.2013 του συνόλου των προμηθειών που εντάσσονται
στα συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα
«Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων» και «Ταμείο Επιστροφής»
αντίστοιχα, και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοι−
νοτικούς πόρους, για τους λόγους που αναφέρονται σε
αυτά. Την εισήγηση της Υπηρεσίας στη συνεδρίαση της
08.02.2012 της Επιτροπής Πολιτικής & Προγραμματισμού
Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.).
15. Την από 08.02.2012 ομόφωνη γνωμοδότηση της
Ε.Π.Π.Π. (Πρακτικό υπ’ αριθμ. 1/2012).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εξαιρούμε, σύμφωνα με την παρ. 3.γ. του άρθρου 2
Ν. 2286/95, από την ένταξη στο Ε.Π.Π. μέχρι την 31.12.2013
το σύνολο των προμηθειών που εντάσσονται στα συγ−
χρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα «Ταμείο
Εξωτερικών Συνόρων» και «Ταμείο Επιστροφής» και
χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πό−
ρους, για τους λόγους που αναφέρονται στα υπ’ αριθμ.
8028/1/181−πδ/28.12.2011 & 8028/1/23/ια/−07.02.2012 αιτήμα−
τα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο
Ελληνικής Αστυνομίας, και διότι και ως προς αυτά τα
προγράμματα συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι που επιβάλ−
λουν την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμ−
μα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) των περιλαμβανομένων στην
Π1/4089/04.11.2011 απόφαση, ήτοι ότι ο σκοπός των προ−
βλεπομένων από το Ν. 2286/95 διατάξεων καλύπτεται
πλήρως από την προηγηθείσα διαδικασία της ένταξης
των προμηθειών αυτών στο κοινοτικό πρόγραμμα χρη−
ματοδότησης, οι δε σχετικές Διαχειριστικές Αρχές των
Επιχειρησιακών προγραμμάτων διαθέτουν από το νόμο
ευρείες αρμοδιότητες, στο πλαίσιο των οποίων διασφα−
λίζεται η συμμόρφωση των υλοποιούμενων πράξεων με
τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες (σχετ.
Πρακτικά Γενικής Συνεδρίασης της 17ης Απριλίου 2000
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γνωμ. Ολ.
ΝΣΚ 223/1997).
2. Η προμήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύμ−
φωνα με τις κείμενες περί Κρατικών Προμηθειών Δια−
τάξεις.
3. Οι φορείς που θα διενεργούν τους διαγωνισμούς
υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου στη Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών, Απολογι−
στικά στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. 16, άρθρο 2 του
Ν. 2286/95.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

7152

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Δ5/Β/οικ.3982
(3)
Ειδικό τέλος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από
λιγνίτη.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση 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» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168),
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄ 154), σε
συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Τουρισμού Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19),
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85) και σε συνδυα−
σμό με το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ Α΄ 213), το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221)
και το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»
(ΦΕΚ Α΄ 56).
3. Το π.δ 109/2011 «Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου του
Δημητρίου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄ 243/11.11.2011).
4. Το π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243/11.11.2011).
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 52306/25.11.2011 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων του Υφυπουργό ΠΕΚΑ Ιωάννη Μανιάτη (ΦΕΚ
Β΄ 2741/25.11.2011).
6. Το ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999) «Απελευθέρω−
ση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας − Ρύθμιση θεμά−
των ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011) «Για τη λει−
τουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».
8. Το ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24/13.02.2012 «Ποινική προ−
στασία του Περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο−
βλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ−Ρύθ−
μιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» και ειδικά το άρθρο 52 παρ.
7 αυτού.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ υπολογίζει και εισπράττει, σε
μηνιαία βάση, από κάθε κάτοχο άδειας παραγωγής λι−
γνιτικής μονάδας εγγεγραμμένης στο Μητρώο Μονάδων
του Συστήματος, ειδικό τέλος παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας από λιγνίτη (εφεξής Ειδικό Τέλος Λιγνίτη).
Η χρέωση για τον κάτοχο της άδειας παραγωγής που
αντιστοιχεί σε κάθε λιγνιτική μονάδα εγγεγραμμένη στο
Μητρώο Μονάδων του Συστήματος, υπολογίζεται ως το
γινόμενο της μηνιαίας καθαρής παραγωγής της επί τη
μοναδιαία τιμή του Ειδικού Τέλους Λιγνίτη. Τα έσοδα από
τις παραπάνω χρεώσεις, αποτελούν έσοδα του ειδικού
διαχειριστικού λογαριασμού, όπως αυτός δημιουργήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2773/1999 και συνεπώς
αποδίδονται κάθε μήνα από τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ στον Λει−
τουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) ΑΕ.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. οικ.6274/6043
(4)
Συμπλήρωση απόφασης μεταβίβασης δικαιώματος υπο−
γραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» απο−
φάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό
Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, στους Προϊσταμένους των Διευ−
θύνσεων Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α΄ και Κοινω−
νικών Υποθέσεων, Αστικής Κατάστασης Αθηνών Β΄,
Αστικής Κατάστασης Ανατολικής Αττικής και Αστι−
κής Κατάστασης Δυτικής Αττικής και Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 280 παρ. Ι
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7−6−2010), σε συνδυασμό με
το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
107/Α΄/30.5.1997).
2. Το Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27−12−2010).
3. Τις διατάξεις του Ν.2790/2000 «Αποκατάσταση των
παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική
Ένωση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/16−02−2000).
4. Τις διατάξεις του Ν.2910/2001 «Είσοδος και παρα−
μονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες δι−
ατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 91/Α΄/2−5−2001).
5. Τις διατάξεις του Ν.3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώ−
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 217/Α΄/I0−11−2004).
6. Τις διατάξεις του Ν.3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ49/Α΄/24−3−2010).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7. Την αριθ. οικ.7575/4553/10−03−2011 (ΑΔΑ: 4Α1ΘΟΡ1Κ−
1) απόφασή μας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπο−
γραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» απο−
φάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό
Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύν−
σεων Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α΄ και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Αστικής Κατάστασης Αθηνών Β΄, Αστικής
Κατάστασης Ανατολικής Αττικής και Αστικής Κατά−
στασης Δυτικής Αττικής και Πειραιά» (Φ.Ε.Κ. 390/B΄/
14−3−2011).
8. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία διεκ−
περαίωση των υποθέσεων και εξασφάλιση εύρυθμης
και αποδοτικής λειτουργίας των Διευθύνσεων Αστικής
Κατάστασης Αθηνών Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Αστικής Κατάστασης Αθηνών Β΄, Αστικής Κατάστασης
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Ανατολικής Αττικής και Αστικής Κατάστασης Δυτικής
Αττικής και Πειραιά.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την ανωτέρω με αριθ. οικ.7575/4553/
10−3−2011 απόφασή μας ως προς την παράγραφο II, ως
εξής:
37. Εγκρίσεις κανονικών αδειών, απουσίες, καθώς και
αποφάσεις χορήγησης αναρρωτικών αδειών.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ.
οικ.7575/4553/10−03−2011 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

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
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