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2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ (Γ.Γ.Π..)
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ
Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30)
ΣΜΖΜΑ Β΄
ΘΔΜΑ: Τπνβνιή ηεο Πξνζωξηλήο Γήιωζεο Απόδνζεο ηεο πξνθαηαβνιήο
θόξνπ ηεο ππνινγηδόκελεο επί ηωλ δηθεγνξηθώλ ακνηβώλ γηα παξαζηάζεηο
ελώπηνλ ηωλ δηθαζηεξίωλ, ηεο παξαθξάηεζεο θόξνπ επί νπνηνπδήπνηε
πνζνύ θαηαβάιιεηαη ωο κέξηζκα ζε δηθεγόξνπο θαζώο θαη ηεο απόδνζεο ηνπ
πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ επί ηωλ δηθεγνξηθώλ ακνηβώλ ηωλ ζπλαξηώκελωλ
από ην απνηέιεζκα ηωλ δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ ή ηεο δίθεο, κε ηε ρξήζε
ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλωλίαο ή ζηε Γ.Ο.Τ., θαηά πεξίπηωζε.
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ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
Έρνληαο ππόςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 185/2009(ΦΔΚ 213 Α΄)πεξί αλαζύζηαζεο ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
2. Τελ κε αξηζκό Υ350/08.07.2011 (ΦΔΚ 1603 Β΄) απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ κε
ηελ νπνία αλαηίζεληαη αξκνδηόηεηεο ζηνλ Αλαπιεξσηή Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ.
3. Τηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ
λ.2238/1994 (ΦΔΚ 151Α΄).
4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 151Α΄).
5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 θαη 76 ηνπ π.δ.16/1989(ΦΔΚ 6 Α΄).
6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2362/1995(ΦΔΚ 247 Α΄) πεξί απνδεηθηηθώλ
εηζπξάμεσο.
7. Τηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 8 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.2873/2000(ΦΔΚ 285
Α΄).
8. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3943/2011(ΦΔΚ 66 Α΄)
9. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2020/1992(Φ.Δ.Κ. 34 Α΄), κε
ηηο νπνίεο παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ λα
παξαηείλεη κε απόθαζε ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα
ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο.
10. Τελ αλάγθε απνζπκθόξεζεο ησλ Γ.Ο.Υ. αιιά θαη δηεπθόιπλζεο ηεο εθπιήξσζεο
ηεο ππνρξέσζεο πεξί απόδνζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1

ηνπ

άξζξνπ 59 ηνπ λ. 2238/1994, ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θαη παξαθξαηεζέληνο θόξνπ, κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 52
ηνπ λ.2238/1994, κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο ή ζηε Γ.Ο.Υ.,
θαηά πεξίπησζε, ζηα πιαίζηα απινπνίεζεο ησλ θνξνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ
δηακνξθσζεηζώλ λέσλ ζπλζεθώλ ηόζν ζηνλ ηνκέα νξγάλσζεο ησλ θνξνινγηθώλ
ππεξεζηώλ όζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
11. Όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ.
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ

Άξζξν 1
Σξόπνο θαη ππόρξενη ππνβνιήο ηωλ Πξνζωξηλώλ Γειώζεωλ Απόδνζεο ηεο
πξνθαηαβνιήο θόξνπ, ηεο ππνινγηδόκελεο επί ηωλ αθαζαξίζηωλ ακνηβώλ
ηωλ δηθεγόξωλ γηα παξαζηάζεηο ελώπηνλ ηωλ δηθαζηεξίωλ, όπωο απηέο
ηζρύνπλ κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ.δ. 3026/1954 ηνπ Κώδηθα
πεξί Γηθεγόξωλ (ΦΔΚ 235 Α΄),

πνπ αλαγξάθνληαη επί ηωλ γξακκαηίωλ

πξνθαηαβνιήο θαζώο θαη ηεο παξαθξάηεζεο θόξνπ επί νπνηνπδήπνηε πνζνύ
θαηαβάιιεηαη ωο κέξηζκα ζε δηθεγόξνπο από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο
ζπιιόγνπο.
11.. Οη αξρηθέο εκπξόζεζκεο θαη εθπξόζεζκεο πξνζωξηλέο δειώζεηο απόδνζεο ηεο
πξνθαηαβνιήο θόξνπ ε νπνία ππνινγίδεηαη από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο
ζπιιόγνπο επί ησλ αθαζαξίζησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ γηα παξαζηάζεηο ελώπηνλ
ησλ δηθαζηεξίσλ, όπσο απηέο ηζρύνπλ κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ.δ.
3026/1954 ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ (ΦΔΚ 235 Α΄) πνπ αλαγξάθνληαη επί ησλ
γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο, θαζώο θαη ηεο παξαθξάηεζεο θόξνπ επί νπνηνπδήπνηε
πνζνύ θαηαβάιιεηαη σο κέξηζκα ζε δηθεγόξνπο από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο
ζπιιόγνπο ππνβάιινληαη θαη ν θόξνο απνδίδεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο
κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ, από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο
ζπιιόγνπο κε επζύλε ησλ πξνέδξσλ ηνπο, ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηθώλ Σπζηεκάησλ (Γ.Γ.Π.Σ.)
22.. Οη ππόρξενη, εθόζνλ είλαη λένη ρξήζηεο εγγξάθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
TaxisNet ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη κε ηελ κε αξηζκό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010,
ΑΓΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΔΚΒ΄/9.12.10)

Απόθαζε

ηνπ

Υπνπξγνύ

Οηθνλνκηθώλ.

Η

δηαδηθαζία απηή δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ήδε πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ζε
νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. Σε πεξίπησζε απελεξγνπνίεζεο από ηελ ΓΓΠΣ ησλ
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θσδηθώλ πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα, εθαξκόδνληαη ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 6 ηεο
αλσηέξσ απόθαζεο.
33.. Οη ηξνπνπνηεηηθέο πξνζωξηλέο δειώζεηο απόδνζεο ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ
θαη ηεο παξαθξάηεζεο θόξνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνύ ηνπ άξζξνπ ηεο παξνύζαο,
ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Γ.Ο.Υ.
44.. Η εθαξκνγή γηα ηελ ππνβνιή ησλ πην πάλσ Πξνζσξηλώλ Γειώζεσλ απόδνζεο ηεο
πξνθαηαβνιήο θαη ηεο παξαθξάηεζεο θόξνπ, κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ
επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ εηδηθνύ δηθηύνπ TAXISnet δηαηίζεηαη από 1/7/2011.

Άξζξν 2

Σξόπνο θαη ππόρξενη ππνβνιήο ηωλ Πξνζωξηλώλ Γειώζεωλ Απόδνζεο
ηνπ

πξνθαηαβιεηένπ

θόξνπ

επί

ηωλ

αθαζαξίζηωλ

ακνηβώλ

ηωλ

ζπλαξηώκελωλ από ην απνηέιεζκα ηωλ δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ ή ηεο δίθεο,
από ηνπο ππόρξενπο θαηαβνιήο ηωλ ζπκθωλεκέλωλ ή επηδηθαδόκελωλ
πνζώλ.
11.. Οη αξρηθέο εκπξόζεζκεο θαη εθπξόζεζκεο πξνζωξηλέο δειώζεηο απόδνζεο ηνπ
πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη επί ησλ αθαζαξίζησλ ακνηβώλ ησλ
ζπλαξηώκελσλ από ην απνηέιεζκα ησλ δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ ή ηεο δίθεο, από
ηνπο ππόρξενπο θαηαβνιήο ησλ ζπκθσλεκέλσλ ή επηδηθαδόκελσλ πνζώλ, ην
Γεκόζην, ηα Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηηο Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη
Οξγαληζκνύο θνηλήο σθέιεηαο, ηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα
Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ, ππνβάιινληαη από ηνπο ππόρξενπο απηνύο θαη
ν θόξνο απνδίδεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ
δηαδηθηύνπ, ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηθώλ Σπζηεκάησλ
(Γ.Γ.Π.Σ.)
22.. Οη ππόρξενη, εθόζνλ είλαη λένη ρξήζηεο εγγξάθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
TaxisNet ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη κε ηελ κε αξηζκό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010,
ΑΓΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΔΚΒ΄/9.12.10)

Απόθαζε
4

ηνπ

Υπνπξγνύ

Οηθνλνκηθώλ.

Η

δηαδηθαζία απηή δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ήδε πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ζε
νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. Σε πεξίπησζε απελεξγνπνίεζεο από ηελ ΓΓΠΣ ησλ
θσδηθώλ πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα, εθαξκόδνληαη ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 6 ηεο
αλσηέξσ απόθαζεο.
33.. Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνύζαο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη
γηα ηηο δειώζεηο απηνύ ηνπ άξζξνπ.
44.. Τα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ακνηβή ή ην ύςνο ησλ ακνηβώλ ησλ
ζπλαξηώκελσλ από ην απνηέιεζκα ησλ δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ ή ηεο δίθεο
ππνβάιινληαη από ηνπο δηθεγόξνπο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπησζε ε΄
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Κ.Φ.Δ.

Άξζξν 3
Απνδεηθηηθό ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ
Οη

ππόρξενη

πνπ

ππνβάιινπλ

πξνζσξηλέο

δειώζεηο

απόδνζεο

ηνπ

πξνθαηαβιεηένπ θαη παξαθξαηεζέληνο θόξνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα
1 θαη 2 ηεο παξνύζαο, θαηά πεξίπησζε, θαη θαηαβάιινπλ ην θόξν κε ηε ρξήζε
ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ, νθείινπλ λα δώζνπλ εληνιή
πιεξσκήο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, ζε ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί
κε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα λα παξέρνπλ ηελ ππεξεζία απηή. Τν ζύζηεκα κεηά
ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο παξάγεη ην ζεκείσκα γηα πιεξσκή
ηνπ θόξνπ όπνπ πεξηέρεηαη ε «Ταπηόηεηα Πιεξσκήο», ζηνηρείν απαξαίηεην γηα λα
δνζεί ε εληνιή πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα.

Άξζξν 4
Ζκεξνκελία ππνβνιήο
1. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζσξηλώλ δειώζεσλ ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηεο
παξνύζαο είλαη απηή πνπ νξίδεηαη κε ηηο

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1

ηνπ

άξζξνπ 59 ηνπ λ.2238/1994, δειαδή κέρξη ηελ 20ή εκέξα ησλ κελώλ Μαξηίνπ,
Μαΐνπ, Ινπιίνπ, Σεπηεκβξίνπ, Ννεκβξίνπ θαη Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο.
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2. Ωο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο, θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, ζεσξείηαη
ε εκεξνκελία πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα.

Άξζξν 5
Έιεγρνο – Δλεκέξωζε Γ.Ο.Τ.
1. Η αξκόδηα Γ.Ο.Υ. ελεκεξώλεηαη από ηελ Γ.Γ.Π.Σ., ακέζσο κεηά ηελ ιήμε
πξνζεζκίαο

ππνβνιήο

ησλ

πξνζσξηλώλ

δειώζεσλ

απόδνζεο

ηνπ

πξνθαηαβιεηένπ θαη παξαθξαηεζέληνο θόξνπ, αλά ππόρξεν, κε ηαπηόρξνλε
θαηαρώξεζε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ παξαιαβήο θαη πιεξσκήο

ζην ζύζηεκα

TAXIS .
2. Η αξκόδηα Γ.Ο.Υ. έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ησλ πην πάλσ πξνζσξηλώλ
δειώζεσλ απόδνζεο ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ, ηεο ππνινγηδόκελεο επί ησλ
ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ γηα παξαζηάζεηο ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, όπσο απηέο
ηζρύνπλ κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ.δ. 3026/1954 ηνπ Κώδηθα Πεξί
Γηθεγόξσλ

(ΦΔΚ

235

Α΄),

ησλ

αλαγξαθνκέλσλ

επί

ησλ

γξακκαηίσλ

πξνθαηαβνιήο, ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ επί ακνηβώλ ζπλαξηώκελσλ από ην
απνηέιεζκα

ησλ

δηθεγνξηθώλ

ππεξεζηώλ

ή

ηεο

δίθεο

θαζώο

θαη

ηεο

παξαθξάηεζεο θόξνπ επί νπνηνπδήπνηε πνζνύ θαηαβάιιεηαη σο κέξηζκα ζε
δηθεγόξνπο από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο.

Άξζξν 6
Ηζρύο ηεο Απόθαζεο
1. Η παξνύζα απόθαζε ηζρύεη γηα πξνζσξηλέο δειώζεηο απόδνζεο από ηνπο
δηθεγνξηθνύο

ζπιιόγνπο

ηεο

ρώξαο,

ηεο

πξνθαηαβνιήο

θόξνπ,

ηεο

ππνινγηδόκελεο επί ησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ, όπσο απηέο ηζρύνπλ κε βάζεη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ.δ. 3026/1954 ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ (ΦΔΚ
235 Α΄), ησλ αλαγξαθνκέλσλ επί ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο θαη γηα ηηο
παξαζηάζεηο ηνπο ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από
1.7.2011 θαη κεηά.
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2. Δηδηθά γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ν ππνινγηζκόο θαη ε απόδνζε ηνπ
πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ, από ηνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο ηεο ρώξαο,
θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθόο γηα παξαζηάζεηο ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη από 1.11.2011 θαη κεηά.
3. Δπίζεο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ε απόδνζε ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ επί
ακνηβώλ ζπλαξηώκελσλ από ην απνηέιεζκα ησλ δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ ή ηεο
δίθεο, θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη από 1.11.2011 θαη
κεηά από ηνπο ππόρξενπο θαηαβνιήο ησλ ζπκθσλεκέλσλ ή επηδηθαδόκελσλ
πνζώλ.
4. Η ππνβνιή ησλ Πξνζσξηλώλ Γειώζεσλ Απόδνζεο ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ,
πνπ ππνινγίδεηαη επί ησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ, όπσο απηέο ηζρύνπλ κε βάζεη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ.δ. 3026/1954 ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ (ΦΔΚ
235 Α΄), γηα ηηο παξαζηάζεηο ηνπο ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, κε ηε ρξήζε
ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ, είλαη πξναηξεηηθή γηα ηηο
παξαζηάζεηο ηνπο ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ από 1.7.2011 έσο 31.12.2011 θαη
ππνρξεσηηθή γηα ηηο παξαζηάζεηο ηνπο από 1.1.2012 θαη κεηά.
5. Η ππνβνιή ησλ Πξνζσξηλώλ

Γειώζεσλ

Απόδνζεο ηνπ παξαθξαηνύκελνπ

θόξνπ επί νπνηνπδήπνηε πνζνύ πνπ θαηαβάιιεηαη σο κέξηζκα ζε δηθεγόξνπο
από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ
επηθνηλσλίαο

κέζσ

δηαδηθηύνπ,

είλαη

πξναηξεηηθή

γηα

κεξίζκαηα

πνπ

θαηαβάιινληαη από 1.7.2011 έσο 31.12.2011 θαη ππνρξεσηηθή γηα κεξίζκαηα πνπ
θαηαβάιινληαη από 1.1.2012 θαη κεηά.
6. Η ππνβνιή ησλ Πξνζσξηλώλ

Γειώζεσλ

Απόδνζεο ηνπ πξνθαηαβιεηένπ

θόξνπ, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ, επί
ακνηβώλ ζπλαξηώκελσλ από ην απνηέιεζκα ησλ δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ ή ηεο
δίθεο, από ηνπο ππόρξενπο θαηαβνιήο ησλ ζπκθσλεκέλσλ ή επηδηθαδόκελσλ
πνζώλ είλαη πξναηξεηηθή γηα ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη από 1.7.2011 θαη κεηά
θαη ππνρξεσηηθή γηα ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη από 1.1.2012 θαη κεηά.
7. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο

Ζ Πξνϊζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ

ΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΝΣΔΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ
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