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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 51619
(1)
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 241 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»
β)του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/τ. Α’) «Ενίσχυση Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχει−
ρηµατικότητα και την Οικονοµική Συνοχή»

γ) του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.∆. 33/2011 (ΦΕΚ 83/τ. Α’)
«∆ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών
σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011».
2. Το Π.∆. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ. Α’) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
3. Την υπ’ αριθµ. 54/2011 απόφαση του Περιφερεια−
κού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία ελήφθη µε
την απαιτούµενη πλειοψηφία των 2/3 των µελών του,
σύµφωνα προς τη διάταξη του άρθρου 241 παρ. 7 του
Ν. 3852/2010.
4. Την υπ’ αριθµ. 42/28−6−2011 γνώµη του Συλλόγου
Υπαλλήλων Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων
(Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων) στο οποίο δια−
τυπώνεται η σύµφωνη γνώµη του.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α’).
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού της Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου, διότι οι νέες υπηρεσίες (που ήδη
λειτουργούν άτυπα) στεγάζονται σε ήδη υπάρχοντες και
χρησιµοποιούµενους από την Περιφέρεια χώρους ενώ
έχουν ήδη στελεχωθεί από το προσωπικό που µετατά−
χθηκε την 1−7−2011 από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Αιγαίου.
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 65/2011 «∆ιάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης...» (ΦΕΚ 147 Α’).
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 110/2011 «∆ιορισµός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α’).
9. Την υπ’ αριθµ. Υ 17/30−11−2011 (ΦΕΚ 2748/Β’/2−12−2011)
απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων στην Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηµατά, αποφασί−
ζουµε:
Εγκρίνουµε την υπ’ αριθµ. 54/2011 απόφαση του Περι−
φερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
όπως αυτός είχε καταρτιστεί µε το Π.∆. 130/2010 (ΦΕΚ
223 Α’), ως εξής :
1. Στην παρ.2 του άρθρου 4 του Π.∆. 130/2010 (ΦΕΚ
223/τ. Α’) η περ. γ αντικαθίσταται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
µένης ∆ιοίκησης Αττικής «Κατάργηση Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Αγ.
Ι. Ρέντη» µε την οποία καταργείται, µεταξύ άλλων, και
το ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου
Νίκαιας» για το οποίο είχε ζητηθεί η διατήρηση της
αυτοτέλειάς του.
11. Την υπ’ αριθµ. 11081/8021/24−5−2011 (ΦΕΚ 1224/Β’/
14−6−2011) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής «Κατάργηση του νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Κέντρα
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων» και σύσταση προ−
σωποπαγών θέσεων στο ∆ήµο» µε την οποία καταρ−
γείται, µεταξύ άλλων, και το ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία
«Α’ ΚΑΠΗ Κερατσινίου» για το οποίο είχε ζητηθεί η
διατήρηση της αυτοτέλειάς του, και
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των προϋπο−
λογισµών των οικείων ∆ήµων, αποφασίζουµε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. οικ. 36281/2011 (ΦΕΚ
1765 Β’), απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και τη
διαγραφή, λόγω συγχώνευσης, των µε αριθ. 15, 51 και
52 στοιχείων του αποφασιστικού µέρους της ανωτέρω
απόφασης που αφορούν στα κάτωθι νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου των οικείων ∆ήµων µε τις επωνυµί−
ες:
«Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Ελευσίνας» του
∆ήµου Ελευσίνας
«Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Κορυδαλλού»(Σινέ
Παράδεισος) του ∆ήµου Κορυδαλλού
«∆ηµοτικό Ωδείο Γλυφάδας» του ∆ήµου Γλυφάδας,
αντίστοιχα,
καθώς και τη διαγραφή, λόγω κατάργησης, των µε
αριθ.58 και 64 στοιχείων του αποφασιστικού µέρους
της ανωτέρω απόφασης που αφορούν στα κάτωθι νο−
µικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των οικείων ∆ήµων µε
τις επωνυµίες:
«Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Νίκαιας» του ∆ήµου Νίκαι−
ας−Αγίου Ιωάννη Ρέντη και
«Α’ ΚΑΠΗ Κερατσινίου» του ∆ήµου Κερατσινίου−
∆ραπετσώνας, αντίστοιχα.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω
Υπουργική Απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 2011
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
Αριθµ. ΠΟΛ. 1253
(3)
Παράταση της προθεσµίας υποβολής της κατάστασης
φορολογικής αναµόρφωσης, µε τη χρήση ηλεκτρο−
νικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ
213 Α’) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονοµι−
κών.
2. Την υπ’ αριθµ. Υ25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β’/08.12.2011)
απόφαση του Πρωθυπουργού µε την οποία ανατίθενται
αρµοδιότητες στους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονο−
µικών Φιλίππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου.
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3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20
του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) µε τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να καθορίζει
τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του
Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α’), µε τις οποίες παρέχεται εξου−
σιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να παρατείνει
µε απόφαση τις προθεσµίες που ορίζονται από τις κεί−
µενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων,
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17
του Ν. 3842/2010.
6. Τις διατάξεις της ΠΟΛ 1143/27.6.2011 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ
1588/1.7.2011) σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας
υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης.
7. Των πολλών αιτηµάτων περί παράτασης του χρόνου
υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων, που υποβλήθηκαν
στην υπηρεσία µας, ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους
υποβολής τους, ο απαιτούµενος χρόνος προκειµένου
να καταχωρηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία µε νέα
µηχανογραφική εφαρµογή και λαµβανοµένης υπόψη της
πρώτης εφαρµογής του µέτρου αυτού.
8. Το υπ’ αριθµ. 4030277/5.10.2011 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ.
σχετικά µε την κατάργηση κωδικών πρόσβασης ορισµέ−
νων εταιριών, λόγω της έναρξης του νέου TAXISnet.
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
1. Παρατείνουµε την προθεσµία υποχρεωτικής υπο−
βολής µέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής
αναµόρφωσης που λήγει την 20η ∆εκεµβρίου µέχρι και
την 15η Φεβρουαρίου 2012.
2. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει διακοπή εργα−
σιών έως τον Οκτώβριο του 2010 και καταργήθηκαν
οι κωδικοί πρόσβασης λόγω της έναρξης του νέου
TAXISnet, υποβάλουν την κατάσταση φορολογικής
αναµόρφωσης χειρόγραφα στην αρµόδια για την φο−
ρολογία τους ∆.Ο.Υ.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Αριθµ. 30/077/3278/2011
(4)
Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Ηπείρου» ή
«Ηπειρώτικο» ως συµπληρωµατικής της επωνυµίας
πώλησης «τσίπουρο».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις (µέρος 6 του Παραρτήµατος ΙΙΙ και
παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 9) του καν.(ΕΚ) 110/2008
«σχετικά µε τον ορισµό, την παρουσίαση, την επισήµαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του καν.(ΕΟΚ)
αριθ.1576/89 του Συµβουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση γ της παραγράφου 3 και
περίπτωση στ της παραγράφου 4 του άρθρου 5) του
Ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊ−
όντα» (ΦΕΚ 281/Α’/18−12−2001).

