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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συµπλήρωση των διατάξεων της 1054323/3550/0016/
01.06.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/15.06.2005/ τ.Β΄) «Είσπρα−
ξη του Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων
µέσω των Τραπεζών που συµµετέχουν στην εται−
ρεία ∆ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε. (∆ΙΑΣ Α.Ε.)». ...
Επιβολή προστίµου για Τελωνειακή παράβαση εις
βάρος του VIRON SACAJ. .......................................................
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΕΥΚΛΕΥΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΝΑΥΤΙ−
ΚΗ − ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ µε δ.τ. ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004». ....................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «Ν. ΚΟΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της µε το κί−
νητρο της επιχορήγησης. .......................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΥΙΟΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι. ΠΙ−
ΤΣΟΥ Ο.Ε», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της
µε το κίνητρο της επιχορήγησης. ...................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ &
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν−
δυτικού της σχεδίου µε το κίνητρο της επιχορή−
γησης. ......................................................................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΖΥΓΟΥΡΗΣ Φ. − ΜΑΛΟΥ−
ΤΑΣ Ε. Ο.Ε » µε δ.τ. «Ζ & Μ energy Hellas» στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνητρο
της επιχορήγησης. ........................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑΝΑ−
ΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», στις διατάξεις
του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση
επενδυτικού της σχεδίου µε το κίνητρο της επι−
χορήγησης. ..........................................................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΑ−
ΡΙΑ ΚΡΙΚΩΝΗ Α.Ε.», µε δ.τ. LETUSAINTS HOTEL
APARTMENTS στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της µε το κίνητρο της επιχορήγησης. ............
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Τροποποίηση της 18783/ΥΠΕ/4/00671/Ε/Ν. 3299/2004/
22.6.2007 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουρ−
γού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την οποία
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004
επένδυση της επιχείρησης «ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ». ...........................................
«Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α΄, Β΄, Γ΄
τάξεων των Γυµνασίων για την πιλοτική εφαρµο−
γή του Νέου Προγράµµατος Σπουδών». ....................
Μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της δη−
µοτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «Κοινωφε−
λής δηµοτική επιχείρηση πολιτισµού, κοινωνικής
ανάπτυξης και Πρόνοιας» του ∆ήµου Νεστορίου
Ν. Καστοριάς στο ∆ήµο Νεστορίου...............................
Τροποποίηση της αριθµ. 23396/18−8−2010 απόφασης
περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου ∆απανών
και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του
Ν. 3870/2010 για τους Νοµούς Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας ....................................................................
Τροποποίηση – συµπλήρωση της αριθµ. 33917/7170/
6−5−2011 (ΦΕΚ τ.Β΄/1278/2011) απόφασης µεταφοράς
υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/−
στριών από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων στους ∆ήµους των Νο−
µών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας ..............
Τροποποίηση της 203/28−1−2009 απόφασης αναφο−
ρικά µε την µετατροπή της αµιγούς ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονοµικής Τουριστι−
κής και Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας
(∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) σε ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρη−
ση µε την ίδια επωνυµία. ........................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. ΠΟΛ. 1197
(1)
Συµπλήρωση των διατάξεων της 1054323/3550/0016/
01.06.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/15.06.2005/ τ.Β΄) «Είσπραξη
του Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων µέσω
των Τραπεζών που συµµετέχουν στην εταιρεία ∆ι−
ατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε. (∆ΙΑΣ Α.Ε.)».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

9

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρά−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

φου 1 του άρθρου 2 του Ν.∆. 356/1974 (ΚΕ∆Ε) (ΦΕΚ 90
Α΄), σύµφωνα µε τις οποίες µπορεί να ανατεθεί κατ’
εξαίρεση η είσπραξη δηµοσίων εσόδων στις Τράπεζες
ή σε άλλους οργανισµούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτι−
κούς οργανισµούς ή στα Ελληνικά Ταχυδροµεία ή σε
άλλες δηµόσιες αρχές, το γεγονός ότι µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος και
η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για
την είσπραξη αυτών.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2362/1995
«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Π.∆. 16/1989 (ΦΕΚ
6 Α΄) «Περί Κανονισµού Λειτουργίας ∆.Ο.Υ. κ.λπ.».
4. Την Α.Υ.Ο. 1054323/3550/0016/01.06.2005 (ΦΕΚ
815/15.06.2005/τ.Β΄) «Είσπραξη του Φόρου Εισοδήµατος
Φυσικών Προσώπων µέσω των Τραπεζών που συµµετέ−
χουν στην εταιρεία ∆ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε. (∆ΙΑΣ
Α.Ε.)».
5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού µε αρ. Υ350/
11.07.2011 (ΦΕΚ 1603/2011 τ.Β΄) «Καθορισµός αρµοδιοτή−
των των αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου».
6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο−
βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
φυσικών προσώπων στο πλαίσιο απλοποίησης των φο−
ρολογικών διαδικασιών και των διαµορφωθεισών νέων
συνθηκών στον τοµέα οργάνωσης των φορολογικών
υπηρεσιών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
ουδεµία δαπάνη προκύπτει στον Κρατικό Προϋπολογι−
σµό, αποφασίζουµε:
Μετά τη δεύτερη παράγραφο της Α.Υ.Ο. 1054323/355
0/0016/01.06.2005 (ΦΕΚ 815/15.06.2005/ τ.Β΄) προστίθεται
παράγραφος ως εξής:
«Παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούµενο, που
είναι πιστοποιηµένος χρήστης, να ανακτά το ανωτέρω
αποδεικτικό είσπραξης από την ιστοσελίδα http://www.
gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονοµικών και να
το εκτυπώνει, σε έγχρωµη ή ασπρόµαυρη µορφή. Το εν
λόγω έντυπο, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία
του πρωτοτύπου, αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την
καταβολή των αναγραφοµένων ποσών.»
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Eφηµερίδα της
Kυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Επιβολή προστίµου για Τελωνειακή παράβαση
εις βάρος του VIRON SACAJ.

(2)

Με την αριθ. 411/2009/2011 Καταλογιστική Πράξη του
Προϊστάµενου της ∆ιεύθυνσης του Ε΄ Τελωνείου Εισαγω−
γής Πειραιά, από το ιστορικό της οποίας προκύπτει από−
πειρα εισαγωγής εµπορευµάτων αποµίµησης ή παραποί−
ησης, κατά παράβαση του άρθρου 147 παρ. 7 του ν. 2960/
01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», χαρακτηρίζεται ως
υπαίτιος ο VIRON SACAJ, νόµιµος εκπρόσωπος της
εταιρείας «VISA SH ΡΚ» µε ΑΦΜ Κ27426201Ε, αγνώστου
διαµονής στο εξωτερικό, επιβάλλεται σε αυτόν σύµφωνα
µε το άρθρο 152 παρ. 1 πρόστιµο ύψους 20.000 € συν

2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. και κηρύσσεται αλληλέγγυα υπό−
χρεη ως αστικά συνυπεύθυνη σύµφωνα µε τα άρθρα 152
παρ. 2, 161 και 162 του ιδίου ως άνω νόµου, η εταιρεία
«VISA SH ΡΚ» µε ΑΦΜ Κ27426201Ε, για την καταβολή
του επιβαλλόµενου προστίµου, σύµφωνα µε το άρθρο
152 παρ. 5 του ν.2960/2001.
Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ∆ΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ
F

(3)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΙΑΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΝΑΥΤΙΚΗ − ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΥΚΛΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».
Με την αριθ. (60733/ΥΠΕ/5/01162/Ε/Ν. 3299/2004/29.12.
2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν. 3299/04 της επιχείρησης ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΙΑΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΝΑΥΤΙΚΗ − ΓΕΩΡΓΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. ΕΥΚΛΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ για την ενίσχυση επένδυσης της µε
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ
1,66 MW ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
στη θέση ΜΠΕΛΤΕΚΟΣ, του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας,
του Νοµού Αρκαδίας, συνολικής ενισχυόµενης δαπάνης
τέσσερα εκατοµµύρια εννιακόσιες εβδοµήντα εννέα χι−
λιάδες εννιακόσια (4.979.900,00 €) ευρώ, µε ποσοστό
επιχορήγησης (40,000%), δηλαδή ποσό επιχορήγησης
ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες ενενήντα µία χιλιάδες εν−
νιακόσια εξήντα (1.991.960,00 €) ευρώ.
Με την επένδυση δε θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της επιτροπής: 25/11/2010.
Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

(4)
Υπαγωγή της επιχείρησης «Ν. ΚΟΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνητρο της
επιχορήγησης.
Με την αριθ. 60712/ΥΠΕ/5/02373/Ε/Ν. 3299/2004/29−12−
2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της
επιχείρησης «Ν. ΚΟΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»στις διατάξεις του
Ν.3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της,
µε το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθµού ισχύος 99,00 KW
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (κωδ. κλάδου
ΣΤΑΚΟ∆: 4011) στην ΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΡΕΣ, ∆. ΜΑΚΡΑΚΩ−
ΜΗΣ ΤΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ, συνολικής δαπάνης τριακοσίων
εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000,00 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%,
δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν σαράντα τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (144.000,00 €).
Με την επένδυση δεν θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.

