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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 373

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

18 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ 1051
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ−
ντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επι−
χειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) περί
οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ
170Α΄).
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 15
του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152),
όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του
ν. 4024/2011 (Α΄226).
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14, 15, 21, 29, 59, 60,
61, 62, 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).
7. Την ΠΟΛ.1120/25.4.2014 (ΑΔΑ:ΒΙ0ΩΗ−ΟΥ0) περί φορο−
λογικής μεταχείρισης των αμοιβών που καταβάλλονται
για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για
συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.
8. Την ΠΟΛ.1219/6.10.2014 (ΑΔΑ: 6ΨΓΒΗ−ΞΓΥ) περί φο−
ρολογικής μεταχείρισης παροχών σε είδος του άρθρου
13 του ν. 4172/2013.
9. Την με αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (ΦΕΚ
478Β΄ και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δη−
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογρα−
φής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.
10. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρα−
γράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 περί
σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
(Α΄222), όπως ισχύει.

11. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της
25−06−2014 (ΥΟΔΔ 360) «Επιλογή και Διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών».
12. Την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων ποσών
στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που
αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές
υπηρεσίες και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριό−
τητα από τους καταβάλλοντες τις πιο πάνω αποδοχές
σε σύντομο χρόνο.
13. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 59 και 62 του ν. 4172/2013, πλην των συμ−
βολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου
μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση
να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε παρα−
κράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν
το σύνολο των αμοιβών που τους κατέβαλαν στο φο−
ρολογικό έτος και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια
υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προ−
κύπτει φόρος για παρακράτηση.
Άρθρο 2
Ορισμός τύπου και περιεχομένου
της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων
(Έντυπο Φ–01.042).
1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική
μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το
σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται
επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παρο−
χών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011
(Α΄152) που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπό−
δειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο
Φ–01.042).
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιού−
μενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρο−
νική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου
1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο
συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1»
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3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης απο−
δοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ–01.042) των παραγράφων
1 και 2 αυτού του άρθρου, έχει απαραίτητα το σύνολο
των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο
έντυπο και παράρτημα 1.
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του
αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, είναι
αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες δια−
τάξεις.
Άρθρο 3
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
(Έντυπο Φ–01.043)
1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική
μορφή της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δρα−
στηριότητα με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεω−
τικά αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά φόρου
εισοδήματος που παρακρατήθηκαν (Έντυπο Φ–01.043),
έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται
στην παρούσα.
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιού−
μενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρο−
νική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου
1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο
συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο
Φ–01.043) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου,
έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέ−
πονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και παράρτημα 2.
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του
αρχείου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική
δραστηριότητα είναι αυτή που ορίζεται από τις εκά−
στοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4
Τρόπος υποβολής των στοιχείων
που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις
εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων
ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
(Έντυπα Φ–01.042, Φ–01.043)
1. Τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται
στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολο−
γικού έτους 2014, υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου (TAXISnet), και ανεξάρτητα από την κατη−
γορία βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. που τηρούνται και από τον
τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγρα−
φα), υποβάλλονται ενιαία και υποχρεωτικά με το σύνολο
των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις
εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοι−
πών παροχών και στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αμοιβών
από επιχειρηματική δραστηριότητα που καταβλήθηκαν,
καθώς και με το φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών,
και του ποσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152) που παρακρατήθηκε,
προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτή
εργασία και συντάξεις.
2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. την υπηρεσία
των οποίων ασκεί το δημόσιο και γενικά, όποιος πα−
ρακρατεί φόρο από μισθωτή εργασία, συντάξεις και
φόρο από επιχειρηματική δραστηριότητα, υποβάλλουν

υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επι−
κοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet), στις αντίστοιχες
εφαρμογές, το σύνολο των στοιχείων που προβλέπε−
ται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις
αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών και στις
εκδιδόμενες βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική
δραστηριότητα που καταβλήθηκαν καθώς και το φόρο
που παρακρατήθηκε επί αυτών και το ποσό της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011
(Α΄152) που παρακρατήθηκε προκειμένου για βεβαιώσεις
αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Για την υποβολή αρχείου συντάξεων αρμόδιος φορέας
είναι αποκλειστικά και μόνο η Ηλεκτρονική Διακυβέρ−
νηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α) για όσα ταμεία
ασκεί την εποπτεία.
Για τις αποδοχές που χορηγούνται αναδρομικά, τις
αποδοχές κατόπιν δικαστικών αποφάσεων καθώς επί−
σης και για τις αμοιβές από επιχειρηματική δραστηρι−
ότητα των οποίων οι πληρωμές έχουν διενεργηθεί από
τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), αρμόδια
υπηρεσία για την υποβολή αρχείου είναι η Δ/νση Συ−
ντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών
Διατάξεων.
Για τους φορείς του Δημοσίου επισημαίνεται, ότι τυ−
χόν διορθωτικές ή τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλο−
νται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο εκκαθαριστή,
που έχει υποβάλλει τη σχετική αρχική δήλωση.
Περαιτέρω, σε περιπτώσεις μετασχηματισμών επι−
χειρήσεων(απορροφήσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις,
διασπάσεις), την υποχρέωση υποβολής του αρχείου
βεβαιώσεων την έχει η προερχόμενη από το μετασχη−
ματισμό επιχείρηση (απορροφώσα κλπ).
3. Οι υπόχρεοι των παραγράφων 1 και 2 του παρό−
ντος, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα
ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ41Φ−
ΜΗ−ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη
πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.
Οι υπόχρεοι της παραγράφου 3 του παρόντος πιστο−
ποιούνται στο TAXISnet με αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρ−
τήτως από το αν είναι ήδη πιστοποιημένοι για άλλες
υπηρεσίες.
4. Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων από υπόχρεο
φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει υποβάλλονται με
μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.
Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής των στοιχείων
που προβλέπεται να περιλαμβάνονται
στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων,
ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
ανά δικαιούχο, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
α) Η υποβολή των στοιχείων που προβλέπεται να πε−
ριλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών
ή συντάξεων και λοιπών παροχών ή στις βεβαιώσεις
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, πραγματο−
ποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω
διαδικτύου (TAXISnet).
β) Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία των κα−
τάλληλων αρχείων, να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες
εφαρμογές του TAXISnet.
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γ) Τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται
στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και
λοιπών παροχών, ανά δικαιούχο, και μόνο αυτά μπορεί
να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενα
σ΄ αυτά σε χειρόγραφη − έντυπη ή μαγνητική μορφή
(δισκέτα) ή οπτική μορφή (CD ή DVD). Στην περίπτω−
ση της χειρόγραφης − έντυπης μορφής, ο συνολικός
αριθμός εγγραφών (δικαιούχων μισθωτών) δεν θα πρέ−
πει να ξεπερνά τις πέντε (5) καταχωρήσεις. Μετά την
πληκτρολόγησή τους δημιουργείται αρχείο, το οποίο
υποβάλλεται μέσω διαδικτύου (TAXISnet), και το οποίο,
αμέσως μετά την επιτυχή αποστολή του, διαγράφεται.
Ο ανωτέρω περιορισμός των εγγραφών δεν αφορά τις
δηλώσεις που υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε μα−
γνητική ή οπτική μορφή (δισκέτα ή CD ή DVD).
Άρθρο 6
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής
1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδο−
χών ή συντάξεων, ή αμοιβών από επιχειρηματική δρα−
στηριότητα γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου
β) Υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ. εφόσον
αφορούν μόνο την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της
παρούσας – αποβιώσαντες εργοδότες
γ) Οι δικαιούχοι μισθών ή συντάξεων ή αμοιβών από
επιχειρηματική δραστηριότητα καταχωρούνται υποχρε−
ωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους. Προκειμένου για δικαιούχους
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καταχω−
ρείται προαιρετικά για το φορολογικό έτος 2014 και ο
ΑΜΚΑ τους. Ειδικά για τους μισθωτούς − συνταξιούχους
ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για το φορολογικό
έτος 2014.
2. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων
που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο από τον ορι−
ζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα
έννομο αποτέλεσμα.
3. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν
εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών – ασφαλι−
στικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών,
αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών
προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορ−
φή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος
με το χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού
αρχείου.
4. Επισημαίνεται ότι εφόσον χορηγείται βεβαίωση
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, για το
φορολογικό έτος 2014, η οποία υπόκειται σε παρακρά−
τηση φόρου αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά
– ανεξαρτήτως καταβολής του ποσού καθόσον με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου
8, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρό−
νος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης
ανεξάρτητα αν αυτές έχουν πραγματικά καταβληθεί
στους δικαιούχους.
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Τονίζεται ότι εφόσον έχουν αποδοθεί ποσά παρακρα−
τηθέντων φόρων προηγουμένων ετών, μέσα στο έτος
2014 οι σχετικές αμοιβές σε καμία περίπτωση δεν θα
υποβληθούν ηλεκτρονικά. Σε αυτή την περίπτωση θα
εκδοθεί μοναδική χειρόγραφη βεβαίωση στον φορο−
λογούμενο, προκειμένου αυτός να προβεί σε υποβολή
τροποποιητικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ., στο έτος που φο−
ρολογήθηκε το εισόδημα για το οποίο διενεργήθηκε η
παρακράτηση αυτή.
Άρθρο 7
Ημερομηνία υποβολής
1. Για το φορολογικό έτος 2014 ως καταληκτική ημε−
ρομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 31 Μαρτίου
2015.
2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική
υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επι−
τυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής
των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη
απόδοση στον αποστολέα – υπόχρεο μοναδικού αριθμού
καταχώρησης.
Άρθρο 8
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής
Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βε−
βαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από επι−
χειρηματική δραστηριότητα, ως αποδεικτικά υποβολής
εμφανίζονται και εκτυπώνονται ενδεικτικά τα παρακάτω:
1. Το φορολογικό έτος.
2. Ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής δήλωσης
TAXISnet.
3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δη−
λούντος.
4. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών.
5. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.
6. Το σύνολο των αναλογούντων φόρων, προκειμένου
για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
7. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.
8. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του
ν.3986/2011(Α΄152) προκειμένου για αποδοχές από μι−
σθωτή εργασία και συντάξεις.
9. Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου.
Άρθρο 9
Ισχύς της απόφασης
1. Από το φορολογικό έτος 2014 καθίσταται υποχρεω−
τική η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων
και λοιπών παροχών και των βεβαιώσεων αμοιβών από
επιχειρηματική δραστηριότητα με τη χρήση της ηλε−
κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή με
μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στην παρούσα.
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1.-ȸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʐʏɼ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ʋʉʐ ʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿ
ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ɲʋʉɷʉʖɹʎ (ʅɿʍɽʉʑʎ, ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿɲ, ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ, ɸʋɿɷʊʅɲʏɲ),
ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ ɼ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʋɸʌɿʉɷɿʃɼ ʋɲʌʉʖɼ ɶɿɲ ʋɲʌʉʑʍɲ ɼ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ʐʋɻʌɸʍʀɲ
ɼ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɳʄʄɻ ɲɿʏʀɲ ʍɸ ʅɿʍɽʘʏʉʑʎ ɼ ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉʐʎ ʃɲɿ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʆ ʏɲ
ʋʉʍɳ ɲʐʏɳ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ɼ ɲʋɲʄʄɳʍʍʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʔʊʌʉ ɼ ɷɸ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ
ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɼ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ɲʐʏʉʏɸʄʙʎ (ʅɸ ɸɿɷɿʃʊ ʏʌʊʋʉ).
ȴɿɸʐʃʌɿʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ɶɿɲ ʊʄɲ ɲʐʏɳ ʏɲ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ (ʅɿʍɽʉʀ, ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿɲ, ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ,
ʐʋɸʌʘʌʀɸʎ, ɸʋɿɷʊʅɲʏɲ ɲʋʊ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ʍʐʅɴʉʑʄɿɲ ʃʏʄ.) ʉ ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲʎ, ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ɷʙʍɸɿ ʅɿɲ ʃɲɿ ʅʉʆɲɷɿʃɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʋʉɷʉʖʙʆ.
2.- Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʐʏɼʎ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɸɽʊɷʘʆ ʃɲɿ ɷɿʃʏʐɲʃʙʆ ʐʋʉɷʉʅʙʆ.
3.- ȸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʐʏɼ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎ ʏʉ
ɲʌɶʊʏɸʌʉ ʅɹʖʌɿ 31 ɀɲʌʏʀʉʐ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ.
4.- ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ɹʆɷɸɿʇɻʎ «ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵɆȳɃȴɃɈȸ - ɌɃɆȵȰ».
ɇɸ ʃɳɽɸ ʅɿɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ɸʆɷɸʀʇɸɿʎ, ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ – ʋɲʏʌʙʆʐʅʉ ɼ ɸʋʘʆʐʅʀɲ, ɸʀɷʉʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʃʏʄ. ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʌɲʔʏʉʑʆ ʏɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ɸʌɶʉɷʊʏɻ –
ʔʉʌɹɲ. ȵʔʀʍʏɲʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍʉʖɼ ʍɲʎ ʍʏɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ Ȱʌɿɽ. Ɍʉʌʉʄ. ɀɻʏʌʙʉʐ ɶɿɲ
ʏɲ Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ ʃɲɿ ʏɲ Ɍʐʍɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ.
5. – ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʋʀʆɲʃɲ «ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɈɃɉ ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ ɀȻɇȺɏɈɃɉ ȹ ɇɉɁɈȰɂȻɃɉɍɃɉ».
ȸ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ɺɻʏʉʑʅɸʆʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ʅɸ ʋʌʉʍʉʖɼ ʃɲʏ’
ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʀɲ ʏʘʆ ɸʋʀ ʅɹʌʉʐʎ ɸʆɷɸʀʇɸʘʆ. ȸ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ȰɀȾȰ ɸʀʆɲɿ ɶɿɲ ʏɻ
ʖʌɼʍɻ 2014 ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʅɿʍɽʘʏʉʑʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉʐʎ.
ȵʋʀʍɻʎ, ɻ ɹʆɷɸɿʇɻ «Ȱʌʅʊɷɿɲ ɶɿɲ ʏɻ ʔʉʌʉʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ȴ.Ƀ.ɉ.» ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʍɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ. ȳɿ’ ɲʐʏʊ ʉɿ ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ - ʔʉʌɸʀʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʔʌʉʆʏʀʍʉʐʆ ʆɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʅɿʍɽʘʏʉʑʎ ɼ ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉʐʎ ɲʐʏʊ ʏʉ
ʍʏʉɿʖɸʀʉ.

6.- ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʋʀʆɲʃɲ ȻȻ «ȰɀɃȻȲȵɇ ɅɃɉ ɌɃɆɃȿɃȳɃɉɁɈȰȻ» ʃɲɿ ʋʀʆɲʃɲ ȻȻȻ
«ȰɀɃȻȲȵɇ ɅɃɉ ȰɅȰȿȿȰɇɇɃɁɈȰȻ ȰɅɃ ɈɃ ɌɃɆɃ ȹ ȴȵ ȺȵɏɆɃɉɁɈȰȻ ȵȻɇɃȴȸɀȰ ȹ
ɌɃɆɃȿɃȳɃɉɁɈȰȻ ȰɉɈɃɈȵȿɏɇ».
ɇʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ ȻȻ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʉɿ ɲʅʉɿɴɹʎ ʋʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ʊʋʘʎ ʅɿʍɽʉʀ,
ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ, ɸʋɿɷʊʅɲʏɲ, ʋɲʌʉʖɹʎ ʍɸ ɸʀɷʉʎ ʃʄʋ.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ ʏʉʆʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʏɲ ɸʇɼʎ:
ɲ) Ƀ ʔʊʌʉʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʋɲʌɲʃʌɲʏɻɽɸʀ ɷɸʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʃʌɳʏɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋʉʅɹʆʘʎ ɷɸʆ
ɲʔɲɿʌɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʃɲɽɳʌɿʍʏɸʎ ɲʋʉɷʉʖɹʎ.
ɴ) Ƀɿ ʃʌɲʏɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇʊʔʄɻʍɻ ɷɲʆɸʀʘʆ, ʋʉʐ ʖʉʌɻɶɼɽɻʃɲʆ ʍʏʉ ʅɿʍɽʘʏʊ ɼ
ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʉ ɷɸʆ ɲʔɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʃɲɽɳʌɿʍʏɸʎ ɲʋʉɷʉʖɹʎ.
ɶ) Ƀɿ ʃʌɲʏɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɿʎ ɲʅʉɿɴɹʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ, ɷɸʆ
ɲʔɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʋʉɷʉʖɹʎ ʋʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ.
ɷ) Ƀɿ ʋɲʌʉʖɹʎ ʍɸ ɸʀɷʉʎ ʏʉʐ ɲʌɽʌ.13 ʏʉʐ ʆ. 4172/13 ʋʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ
ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍɸ ʇɸʖʘʌɿʍʏɼ ʍɸɿʌɳ.
ɸ) Ɉɲ ʋʉʍɳ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃɼʎ ɸɿʍʔʉʌɳʎ ɲʄʄɻʄɸɶɶʑɻʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 29 ʏʉʐ ʆ. 3986/2011 ʋʉʐ
ʋɲʌɲʃʌɲʏɼɽɻʃɲʆ, ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍɸ ʇɸʖʘʌɿʍʏɼ ʍʏɼʄɻ ʃɲɿ ɷɸʆ ɲʔɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ
ɲʋʉɷʉʖɹʎ ʋʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ.
ɇʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ ȻȻȻ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʌɳʔʉʆʏɲɿ:
ɲ) Ɉɲ ʏʐʖʊʆ ʋʉʍɳ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋɲʄʄɳʍʍʉʆʏɲɿ ɼ ɷɸʆ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ
ɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉ ʆʊʅʉ, ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ɻ ɷɿɳʏɲʇɻ (ɳʌɽʌʉ – ʆʊʅʉʎ) ʋʉʐ
ʉʌʀɺɸɿ ʏɻʆ ɲʋɲʄʄɲɶɼ ʏʉʐʎ.
ɴ) Ɉɲ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ɲʐʏʉʏɸʄʙʎ, ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ɻ ɷɿɳʏɲʇɻ
(ɳʌɽʌʉ – ʆʊʅʉʎ) ʋʉʐ ʏʉ ʉʌʀɺɸɿ.
7.- ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ɸʃɷʊʏɻ ʏɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɽɲ ɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʃɲɽɲʌɳ ʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ʐʋʉɶʌɳʔʉʆʏʉʎ.
ɅɆɃɇɃɍȸ:
Ɉʉ ɹʆʏʐʋʉ ɲʐʏʊ ɷɸʆ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɲʃʌɲʏʉʑʆ
ʔʊʌʉʐʎ ɲʋʊ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ.

ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ Ɉȸ ɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸ ɈɃɉ ȵɁɈɉɅɃɉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4775

4776

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 1
ƴƭƱƧƮƧƶ ƹƧƵƧƮƷƬƵƭƶƷƭƮƱ
ƷƱ ƧƴƳƩƪƮƷƱ
ƬƯƪƮƷƵƳƱƭƮƱ ƧƵƹƪƭƱ ĭƳƵƳƸ ưƭƶĬƻƷƻƱ ƸƴƬƵƪƶƭƻƱ
Į. ƮǙįǈǉĮǐ İǄǄǏĮĳǀǐ ưƳƱƳ ASCII, ƷǘȺǎǐ ƹĮǏĮǉĲǀǏǔǌ (Character set 437) ǀ İǌĮǊǊĮǉĲǈǉƾ
(ELOT 928), (ǋǗǌǎ ǉİĳĮǊĮǁĮ İǊǊǆǌǈǉƾ ǉĮǈ ǊĮĲǈǌǈǉƾ).
ǃ. Ʒǎ ĮǏǒİǁǎ ǇĮ İǁǌĮǈ ıİ ıǑǋȺǈİıǋƿǌǆ ǋǎǏĳǀ (ƫƭP).

ƴƵƳƶƳƹƬ: īǈĮ ĲĮ ĮǏǈǇǋǆĲǈǉƾ ȺİįǁĮ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ Ⱥǎıƾ ıİ ƪƸƵƻ ĲĮ įǘǎ ĲİǊİǑĲĮǁĮ
ǓǆĳǁĮ ǇĮ ĮȺǎĲİǊǎǘǌ Ĳǎ įİǉĮįǈǉǗ ǋƿǏǎǐ ǒǔǏǁǐ Ĳǎ ıǘǋǃǎǊǎ Ĳǆǐ ǑȺǎįǈĮıĲǎǊǀǐ (,).
ƪȺǈıǆǋĮǁǌİĲĮǈ ǗĲǈ ǉĮǈ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ Ĳǎ ȺǎıǗ İǁǌĮǈ ĮǉƿǏĮǈǎ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ
ĮǌĮǄǏƾĳǎǌĲĮǈ įǘǎ ǋǆįİǌǈǉƾ ǔǐ įİǉĮįǈǉǗ ǋƿǏǎǐ.
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ƴƪƵƭīƵƧĭƬ ƪīīƵƧĭƬƶ (RECORD) ƨƪƨƧƭƻƶƬƶ ƧƴƳƩƳƹƻƱ
ƪƴƭƮƪĭƧƯƭƩƧ ƧƵƹƪƭƳƸ

Ƨ/Ƨ

ƴƪƵƭīƵƧĭƬ ƴƪƩƭƳƸ

ĬƪƶƬ
ƧƴƳ

ƪƻƶ

ưƳƵĭƬ

Ʒƭưƪƶ-ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ

1.1

ƷǘȺǎǐ İǄǄǏĮĳǀǐ (Record)

1

1

9

0

1.2

ƣǌǎǋĮ ĮǏǒİǁǎǑ

2

9

ƹ(8)

JL10

1.3

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ

10

17

9(8)

YYYYMMDD

1.4

ƧǏ. ǉǘǉǊǎǑ ĲǏİǍǁǋĮĲǎǐ

18

21

9(4)

2014 ǄǈĮ Ĳǆ ǒǏǀıǆ 2014

1.5

ƴǊǀǏǔıǆ (FILLER)

22

140

ƹ(119)

ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƩƬƯƳƸƱƷƳƶ
Ƨ/Ƨ

ƴƪƵƭīƵƧĭƬ ƴƪƩƭƳƸ

ĬƪƶƬ
ƧƴƳ

ƪƻƶ

ưƳƵĭƬ

Ʒƭưƪƶ-ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ

2.1

ƷǘȺǎǐ İǄǄǏĮĳǀǐ (Record)

1

1

9

1

2.2

ƠĲǎǐ

2

5

9(4)

2014 ǄǈĮ Ĳǆ ǒǏǀıǆ 2014

2.3

ƪȺǔǌǑǋǁĮ ǀ ƳǌǎǋĮĲ/ǋǎ
Į. ƪȺǙǌǑǋǎ

6

23

ƹ(18)

ǃ. ƣǌǎǋĮ

24

32

ƹ(9)

Ǆ. ƴĮĲǏǙǌǑǋǎ

33

35

ƹ(3)

ƠǌįİǈǍǆ İȺǔǌǑǋǁĮǐ ǀ

36

36

ƹ

2.4

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ
2.5

Ƨ.ĭ.ư.

2.6

ƧǌĲǈǉİǁǋİǌǎ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ

(İȺǔǌǑǋǁĮ=0,
ǎǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ=1)

37

45

ƹ(9)

46

61

ƹ(16)

ƪȺǈǒİǁǏǆıǆǐ
ƩǈİǘǇǑǌıǆ
2.7

ƴǗǊǆ

62

71

ƹ(10)

2.8

ƳįǗǐ

72

87

ƹ(16)

2.9

ƧǏǈǇǋǗǐ

88

92

ƹ(5)

4778

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2.10

ƷƧƹƸƮƩ

93

97

9(5)

2.11

ƴǊǀǏǔıǆ (FILLER)

98

140

ƹ(43)

ƶƸƱƳƯƧ ƧƴƳƩƳƹƻƱ ƮƧƭ ƯƳƭƴƻƱ ƶƷƳƭƹƪƭƻƱ
Ƨ/Ƨ

3.1

ƴƪƵƭīƵƧĭƬ ƴƪƩƭƳƸ

ƷǘȺǎǐ İǄǄǏĮĳǀǐ (Record)

ĬƪƶƬ

ưƳƵĭƬ

Ʒƭưƪƶ-ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ

ƧƴƳ

ƪƻƶ

1

1

9

2

2

16

9(13)V99

**

(ǉǔįǈǉǗǐ)
3.2

ƶǘǌǎǊǎ ĮǉĮǇĮǏǁıĲǔǌ
ĮȺǎįǎǒǙǌ

3.3

ƶǘǌǎǊǎ ǉǏĮĲǀıİǔǌ

17

31

9(13)V99

**

3.4

ƶǘǌǎǊǎ ǉĮǇĮǏǙǌ

32

46

9(13)V99

**

47

60

9(12)V99

**

61

74

9(12)V99

**

75

88

9(12)V99

**

ĮȺǎįǎǒǙǌ
3.5

ƶǘǌǎǊǎ ĳǗǏǎǑ ȺǎǑ
ĮǌĮǊǎǄİǁ

3.6

ƶǘǌǎǊǎ ȺĮǏĮǉǏĮĲǆǇƿǌĲǎǐ
ĳǗǏǎǑ

3.7

ƶǘǌǎǊǎ ƠǉĲĮǉĲǆǐ İǈıĳǎǏƾ
ĮǊǊǆǊİǄǄǘǆǐ ƾǏǇǏǎǑ 29
ǌ.3986/2011

3.8

ƶǘǌǎǊǎ ƹĮǏĲǎıǀǋǎǑ

89

101

9(11)V99

**

3.9

ƶǘǌǎǊǎ ƳīƧ ƹĮǏĲǎıǀǋǎǑ

102

113

9(10)V99

**

3.10

ƴǊǀǏǔıǆ (FILLER)

114

140

ƹ(27)

**

** ƶƬưƪƭƻƶƬ
īǈĮ ĲĮ ĮǏǈǇǋǆĲǈǉƾ ȺİįǁĮ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ Ⱥǎıƾ ıİ ƪƸƵƻ ĲĮ įǘǎ ĲİǊİǑĲĮǁĮ ǓǆĳǁĮ ǇĮ
ĮȺǎĲİǊǎǘǌ Ĳǎ įİǉĮįǈǉǗ ǋƿǏǎǐ ǒǔǏǁǐ Ĳǎ ıǘǋǃǎǊǎ Ĳǆǐ ǑȺǎįǈĮıĲǎǊǀǐ (,).
ƪȺǈıǆǋĮǁǌİĲĮǈ ǗĲǈ ǉĮǈ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ Ĳǎ ȺǎıǗ İǁǌĮǈ ĮǉƿǏĮǈǎ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ
ĮǌĮǄǏƾĳǎǌĲĮǈ įǘǎ ǋǆįİǌǈǉƾ ıĲǎ įİǉĮįǈǉǗ ǋƿǏǎǐ.

4779

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ƧƱƧƯƸƷƭƮƪƶ ƧưƳƭƨƪƶ ưƭƶĬƻƷƳƸ ơ ƶƸƱƷƧƲƭƳƸƹƳƸ
Ƨ/Ƨ

4.1

ƴƪƵƭīƵƧĭƬ ƴƪƩƭƳƸ

ƷǘȺǎǐ İǄǄǏĮĳǀǐ (Record)

ĬƪƶƬ

ưƳƵĭƬ

Ʒƭưƪƶ-ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ

3

ƧƴƳ

ƪƻƶ

1

1

9

(ǉǔįǈǉǗǐ)
4.2

Ƨ.ĭ.ư.

2

10

ƹ(9)

4.3

ƴǊǀǏǔıǆ (FILLER)

11

11

ƹ

4.4

ƪȺǙǌǑǋǎ

12

29

ƹ(18)

4.5

ƣǌǎǋĮ

30

38

ƹ(9)

4.6

ƣǌǎǋĮ ıǑǅǘǄǎǑ ǀ ȺĮĲƿǏĮ

39

41

ƹ(3)

4.7

AMKA

42

52

ƹ(11)

4.8

ƧǏǈǇǋǗǐ Ʒƿǉǌǔǌ

53

54

99

ƴǎıƾ
4.9

ƪǁįǎǐ ĮȺǎįǎǒǙǌ

55

56

99

ƨǊƿȺİ ıǒİĲǈǉǗ ȺǁǌĮǉĮ

4.10

ƧǉĮǇƾǏǈıĲİǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

57

66

9(8)V99

**

4.11

ƮǏĮĲǀıİǈǐ (İǉĲǗǐ ĳǗǏǎǑ)

67

75

9(7)V99

**

4.12

ƮĮǇĮǏƿǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

76

85

9(8)V99

**

4.13

ĭǗǏǎǐ ȺǎǑ ĮǌĮǊǎǄİǁ

86

94

9(7)V99

**

4.14

ĭǗǏǎǐ ȺǎǑ

95

103

9(7)V99

**

104

112

9(7)V99

**

ȺĮǏĮǉǏĮĲǀǇǆǉİ
4.15

ƠǉĲĮǉĲǆ İǈıĳǎǏƾ
ĮǊǊǆǊİǄǄǘǆǐ ƾǏǇǏǎǑ 29
ǌ.3986/2011

4.16

ƹĮǏĲǗıǆǋǎ

113

120

9(6)V99

**

4.17

ƳīƧ ƹĮǏĲǎıǀǋǎǑ

121

127

9(5)V99

**

4.18

ƠĲǎǐ ĮǌĮĳǎǏƾǐ

128

131

9(4)

ƧĳǎǏƾ ĮǌĮįǏǎǋǈǉƿǐ
ĮȺǎįǎǒƿǐ ǎǈ ǎȺǎǁİǐ
ǉĮĲĮǃǊǀǇǆǉĮǌ Ĳǎ 2014 ǉĮǈ
ǇĮ įǆǊǔǇǎǘǌ ĮȺǗ Ĳǎ
ĳǎǏǎǊǎǄǎǘǋİǌǎ ǋİ
ĲǏǎȺǎȺǎǈǆĲǈǉƿǐ įǆǊǙıİǈǐ
ıĲǎ ƿĲǎǐ ȺǎǑ ĮǌƾǄǎǌĲĮǈ.

4780
4.19

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴǊǀǏǔıǆ (FILLER)

132

140

ƹ(9)

īǈĮ ĲĮ ĮǏǈǇǋǆĲǈǉƾ ȺİįǁĮ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ Ⱥǎıƾ ıİ ƪƸƵƻ ĲĮ įǘǎ ĲİǊİǑĲĮǁĮ ǓǆĳǁĮ ǇĮ
ĮȺǎĲİǊǎǘǌ

Ĳǎ

įİǉĮįǈǉǗ

ǋƿǏǎǐ

ǒǔǏǁǐ

Ĳǎ

ıǘǋǃǎǊǎ

Ĳǆǐ

ǑȺǎįǈĮıĲǎǊǀǐ

(,).ƪȺǈıǆǋĮǁǌİĲĮǈ ǗĲǈ ǉĮǈ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ Ĳǎ ȺǎıǗ İǁǌĮǈ ĮǉƿǏĮǈǎ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ
ĮǌĮǄǏƾĳǎǌĲĮǈ

įǘǎ

ǋǆįİǌǈǉƾ

ıĲǎ

įİǉĮįǈǉǗ

ǋƿǏǎǐ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4781

ƮƻƩƭƮƳƴƳƭƬƶƬ ƪƭƶƳƩƬưƧƷƳƶ ưƭƶĬƻƷƬƶ ƪƵīƧƶƭƧƶ, ƶƸƱƷƧƲƪƻƱ ƮƧƭ ƯƳƭƴƻƱ
ƪƭƶƳƩƬưƧƷƻƱ ƴƯƬƱ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƬƶ ƩƵƧƶƷƬƵƭƳƷƬƷƧƶ
ƮǔįǈǉǗǐ

ƪǁįǎǐ ĮȺǎįǎǒǙǌ

1

ƷĮǉĲǈǉƿǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

2

ƴǏǗıǇİĲİǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

3

ƯǎǈȺƾ ĮȺǎįǎǒǙǌ

4

Ƨǋǎǈǃƿǐ Įıǉǎǘǋİǌǔǌ įǈǉǆǄǗǏǔǌ, ȺǏĮǉĲǈǉǀ ƾıǉǆıǆ ĳǎǈĲǆĲǙǌ, ıǑǋǋİĲǎǒǀ ıİ
İȺǈįǎĲǎǘǋİǌĮ ıİǋǈǌƾǏǈĮ, ȺİǏǈıĲĮıǈĮǉƾ ĮȺĮıǒǎǊǎǘǋİǌǎǈ ǉĲǊ

5

Ƨǋǎǈǃƿǐ ǋİǊǙǌ Ʃƶ (įǆǊǙǌǎǌĲĮǈ ǎǈ ĮǉĮǇƾǏǈıĲİǐ Įǋǎǈǃƿǐ ȺǏǈǌ Ĳǆǌ ĮĳĮǁǏİıǆ
ĲǑǒǗǌ ǉĮĲĮǃǊǆǇİǈıǙǌ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉǙǌ İǈıĳǎǏǙǌ)

6

ƮĮĲĮǃǊǆǇİǁıİǐ ĮǌİǁıȺǏĮǉĲİǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ İǌĲǗǐ ĲǎǑ ĳǎǏǎǊǎǄǈǉǎǘ ƿĲǎǑǐ

7

ƧǌİǁıȺǏĮǉĲİǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ ǎǈ ǎȺǎǁİǐ ĳǎǏǎǊǎǄǎǘǌĲĮǈ ıĲǎ ƿĲǎǐ ȺǎǑ ǉĮĲĮǃƾǊǊǎǌĲĮǈ

8

ƪǈıǗįǆǋĮ ĮǍǈǔǋĮĲǈǉǙǌ İǋȺǎǏǈǉǎǘ ȺǊǎǁǎǑ ǋİ İǊǊǆǌǈǉǀ ıǆǋĮǁĮ

9

ƪǈıǗįǆǋĮ ǉĮĲǙĲİǏǎǑ ȺǊǆǏǙǋĮĲǎǐ İǋȺǎǏǈǉǎǘ ȺǊǎǁǎǑ ǋİ İǊǊǆǌǈǉǀ ıǆǋĮǁĮ

10

ƪǈıǗįǆǋĮ ĮǍǈǔǋĮĲǈǉǙǌ İǋȺǎǏǈǉǎǘ ȺǊǎǁǎǑ ǋİ Ǎƿǌǆ ıǆǋĮǁĮ

11

ƪǈıǗįǆǋĮ ǉĮĲǙĲİǏǎǑ ȺǊǆǏǙǋĮĲǎǐ İǋȺǎǏǈǉǎǘ ȺǊǎǁǎǑ ǋİ Ǎƿǌǆ ıǆǋĮǁĮ

12

ƳǈǉǎǄİǌİǈĮǉǗ İȺǁįǎǋĮ ǌĮǑĲǈǉǙǌ (ƪƯƳƪƱ) ǄǈĮ ĮǍǈǔǋĮĲǈǉǎǘǐ İǋȺǎǏǈǉǎǘ ǌĮǑĲǈǉǎǘ

13

ƳǈǉǎǄİǌİǈĮǉǗ İȺǁįǎǋĮ ǌĮǑĲǈǉǙǌ (ƪƯƳƪƱ) ǄǈĮ ǉĮĲǙĲİǏǎ ȺǊǀǏǔǋĮ İǋȺǎǏǈǉǎǘ ǌĮǑĲǈǉǎǘ

14

Ƨǋǎǈǃƿǐ ĮȺǗ ȺĮǏǎǒǀ İǏǄĮıǁĮǐ ǋİ İǏǄǗıǆǋǎ

15

ƴĮǏǎǒƿǐ ıİ İǁįǎǐ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 13 ĲǎǑ ǌ.4172/2013

16

ƧȺǎįǎǒƿǐ ǄǈĮ ǑȺǆǏİıǁİǐ ȺǎǑ ȺĮǏƿǒǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ĮǊǊǎįĮȺǀ ĮȺǗ ĳǎǏǎǊǎǄǈǉǗ ǉƾĲǎǈǉǎ
ƪǊǊƾįǎǐ ǉĮǈ ǉĮĲĮǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ĮȺǗ ǆǋİįĮȺƿǐ İĲĮǈǏİǁİǐ

17

ƪǊƾǒǈıĲǎ İǄǄǑǆǋƿǌǎ İǈıǗįǆǋĮ

18

ƪǈıǗįǆǋĮ İǉĲǗǐ ıǑǌĲƾǍİǔǌ ĳǎǏǎǊǎǄǎǘǋİǌǎ ǋİ İǈįǈǉǗ ĲǏǗȺǎ ǀ ĮǑĲǎĲİǊǙǐ

19

ƪǈıǗįǆǋĮ İǉĲǗǐ ıǑǌĲƾǍİǔǌ ĮȺĮǊǊĮııǗǋİǌǎ ĮȺǗ ĳǗǏǎ ǉĮǈ İǈıĳǎǏƾ ıĲǎ ıǘǌǎǊǗ ĲǎǑ

20

ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ ĮȺǎįǎǒǙǌ İǉĲǗǐ ıǑǌĲƾǍİǔǌ ȺǎǑ ĳǎǏǎǊǎǄǎǘǌĲĮǈ ıĲǎ ƿĲǎǐ ȺǎǑ ĮǌƾǄǎǌĲĮǈ
(ǑȺǎǃƾǊǊİĲĮǈ ƷǏǎȺǎȺǎǈǆĲǈǉǀ įǀǊǔıǆ ıĲĮ ƿĲǆ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ)

21

ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ ĮȺǎįǎǒǙǌ İǉĲǗǐ ıǑǌĲƾǍİǔǌ ȺǎǑ ĳǎǏǎǊǎǄǎǘǌĲĮǈ ǋİ İǈįǈǉǗ ĲǏǗȺǎ ǀ
ĮǑĲǎĲİǊǙǐ (ǑȺǎǃƾǊǊİĲĮǈ ƷǏǎȺǎȺǎǈǆĲǈǉǀ įǀǊǔıǆ ıĲĮ ƿĲǆ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ)

22

ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ ĮȺǎįǎǒǙǌ İǉĲǗǐ ıǑǌĲƾǍİǔǌ ĮȺĮǊǊĮııǗǋİǌǔǌ ĮȺǗ ĳǗǏǎ ǉĮǈ İǈıĳǎǏƾ ıĲǎ
ıǘǌǎǊǎ ĲǎǑǐ (ǑȺǎǃƾǊǊİĲĮǈ ƷǏǎȺǎȺǎǈǆĲǈǉǀ įǀǊǔıǆ ıĲĮ ƿĲǆ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ)

23

ƮǘǏǈĮ ıǘǌĲĮǍǆ
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24

ƪȺǈǉǎǑǏǈǉǀ ıǘǌĲĮǍǆ ĮȺǗ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉƿǐ İǈıĳǎǏƿǐ

25

ưƿǏǈıǋĮ ĮȺǗ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉƿǐ İǈıĳǎǏƿǐ

26

ƨǎǀǇǆǋĮ ĮȺǗ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉƿǐ İǈıĳǎǏƿǐ

27

ƪƮƧƶ

28

ƧȺǎįǎǒƿǐ ıǘǌĲĮǍǆǐ ĳǎǏǎǊǎǄǎǘǋİǌİǐ ǋİ İǈįǈǉǗ ĲǏǗȺǎ ǀ ĮǑĲǎĲİǊǙǐ

29

ƧȺǎįǎǒƿǐ ıǘǌĲĮǍǆǐ ĮȺĮǊǊĮııǗǋİǌİǐ ĮȺǗ ĳǗǏǎ ǉĮǈ İǈıĳǎǏƾ ıĲǎ ıǘǌǎǊǗ ĲǎǑǐ

30

ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ

ǉǘǏǈĮǐ

ıǘǌĲĮǍǆǐ

ȺǎǑ

ĳǎǏǎǊǎǄǎǘǌĲĮǈ

ıĲǎ

ƿĲǎǐ

ȺǎǑ

ĮǌƾǄǎǌĲĮǈ

(ǑȺǎǃƾǊǊİĲĮǈ ƷǏǎȺǎȺǎǈǆĲǈǉǀ įǀǊǔıǆ ıĲĮ ƿĲǆ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ)
31

ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ

İȺǈǉǎǑǏǈǉǀǐ

ıǘǌĲĮǍǆǐ

ĮȺǗ

ĮıĳĮǊǈıĲǈǉƿǐ

İǈıĳǎǏƿǐ

(ǑȺǎǃƾǊǊİĲĮǈ

ƷǏǎȺǎȺǎǈǆĲǈǉǀ įǀǊǔıǆ ıĲĮ ƿĲǆ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ)
32

ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ ǋİǏǁıǋĮĲǎǐ ĮȺǗ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉƿǐ İǈıĳǎǏƿǐ
(ǑȺǎǃƾǊǊİĲĮǈ ƷǏǎȺǎȺǎǈǆĲǈǉǀ įǀǊǔıǆ ıĲĮ ƿĲǆ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ)

33

ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ ǃǎǆǇǀǋĮĲǎǐ ĮȺǗ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉƿǐ İǈıĳǎǏƿǐ (ǑȺǎǃƾǊǊİĲĮǈ ƷǏǎȺǎȺǎǈǆĲǈǉǀ
įǀǊǔıǆ ıĲĮ ƿĲǆ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ)

34

ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ ƪƮƧƶ (ǑȺǎǃƾǊǊİĲĮǈ ƷǏǎȺǎȺǎǈǆĲǈǉǀ įǀǊǔıǆ ıĲĮ ƿĲǆ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ)

35

ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ ĮȺǎįǎǒǙǌ ıǘǌĲĮǍǆǐ ȺǎǑ ĳǎǏǎǊǎǄǎǘǌĲĮǈ ǋİ İǈįǈǉǗ ĲǏǗȺǎ ǀ ĮǑĲǎĲİǊǙǐ
(ǑȺǎǃƾǊǊİĲĮǈ ƷǏǎȺǎȺǎǈǆĲǈǉǀ įǀǊǔıǆ ıĲĮ ƿĲǆ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ)

36

ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ ĮȺǎįǎǒǙǌ ıǘǌĲĮǍǆǐ ĮȺĮǊǊĮııǗǋİǌǔǌ ĮȺǗ ĳǗǏǎ ǉĮǈ İǈıĳǎǏƾ ıĲǎ ıǘǌǎǊǗ
ĲǎǑǐ (ǑȺǎǃƾǊǊİĲĮǈ ƷǏǎȺǎȺǎǈǆĲǈǉǀ įǀǊǔıǆ ıĲĮ ƿĲǆ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ)

37

ƧȺǎǅǆǋǁǔıǆ ĮȺǗǊǑıǆǐ

38

ƴǎıƾ Ĳǆǐ ȺĮǏ.1 ĲǎǑ ĮǏ. 14 ȺİǏ. ǄƝ ǉĮǈ ıĲƝ ĲǎǑ ǌ.4172/2013 (İȺǁįǎǋĮ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
İĳƾȺĮǍ)

39

ƪǌǈĮǁǎ ƪȺǁįǎǋĮ ıĲǀǏǈǍǆǐ Ĳƿǉǌǔǌ – ƪǈįǈǉǗ ƪȺǁįǎǋĮ ĲǏǁĲİǉǌǔǌ ǉĮǈ ȺǎǊǘĲİǉǌǔǌ

ƴĮǏĮĲǀǏǆıǆ:
ƪĳǗıǎǌ ǎ ǋǈıǇǔĲǗǐ ǀ ǎ ıǑǌĲĮǍǈǎǘǒǎǐ ƿǒİǈ ĮȺǎįǎǒƿǐ ȺǎǑ ĮǌĲǈıĲǎǈǒǎǘǌ ıİ ȺİǏǈııǗĲİǏǎǑǐ ĮȺǗ
ƿǌĮǌ ǉǔįǈǉǎǘǐ ǇĮ İȺĮǌĮǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ Ĳǎ record ǄǈĮ Ĳǎǌ ǁįǈǎ įǈǉĮǈǎǘǒǎ ĲǗıİǐ ĳǎǏƿǐ Ǘıǎǈ İǁǌĮǈ ǎǈ
ǉǔįǈǉǎǁ.
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 2
ƴƭƱƧƮƧƶ ƹƧƵƧƮƷƬƵƭƶƷƭƮƱ
ƷƱ ƧƴƳƩƪƮƷƱ ƬƯƪƮƷƵƳƱƭƮƱ ƧƵƹƪƭƱ ĭƳƵƳƸ ƧưƳƭƨƻƱ ƧƴƳ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƬ
ƩƵƧƶƷƬƵƭƳƷƬƷƧ

Į. ƮǙįǈǉĮǐ İǄǄǏĮĳǀǐ ưƳƱƳ ASCII, ƷǘȺǎǐ ƹĮǏĮǉĲǀǏǔǌ (Character set 437) ǀ İǌĮǊǊĮǉĲǈǉƾ
(ELOT 928), (ǋǗǌǎ ǉİĳĮǊĮǁĮ İǊǊǆǌǈǉƾ ǉĮǈ ǊĮĲǈǌǈǉƾ).
ǃ. Ʒǎ ĮǏǒİǁǎ ǇĮ İǁǌĮǈ ıİ ıǑǋȺǈİıǋƿǌǆ ǋǎǏĳǀ (ƫƭP).

ƴƵƳƶƳƹƬ: īǈĮ ĲĮ ĮǏǈǇǋǆĲǈǉƾ ȺİįǁĮ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ Ⱥǎıƾ ıİ ƪƸƵƻ ĲĮ įǘǎ ĲİǊİǑĲĮǁĮ
ǓǆĳǁĮ ǇĮ ĮȺǎĲİǊǎǘǌ Ĳǎ įİǉĮįǈǉǗ ǋƿǏǎǐ ǒǔǏǁǐ Ĳǎ ıǘǋǃǎǊǎ ĲĮ ǑȺǎįǈĮıĲǎǊǀǐ (,).
ƪȺǈıǆǋĮǁǌİĲĮǈ ǗĲǈ ǉĮǈ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ Ĳǎ ȺǎıǗ İǁǌĮǈ ĮǉƿǏĮǈǎ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ
ĮǌĮǄǏƾĳǎǌĲĮǈ įǘǎ ǋǆįİǌǈǉƾ ǔǐ įİǉĮįǈǉǗ ǋƿǏǎǐ.
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ȀȍǻǿȀȅȆȅǿǾȈǾ ǹȂȅǿǺȍȃ ǹȆȅ ǼȆǿȋǼǿȇǾȂǹȉǿȀǾ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ
ȀȦįȚțȩȢ

ȈȣȞĲ/ȒȢ

ǼȓįȠȢ ĮȝȠȚȕȫȞ

ʌĮȡ/ıȘȢ
ĳȩȡȠȣ (%)

1.

20

ƟǏǇǏǎ 64§1 ȺİǏ. įƝ İįƾĳǈǎ 1 ĲǎǑ ǌ.4172/2013 Įǋǎǈǃƿǐ ĮȺǗ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǀ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

2.

3

ƟǏǇǏǎ 64§1 ȺİǏ. įƝ İįƾĳǈǎ 2 ĲǎǑ ǌ.4172/2013

3.

1

ƟǏǇǏǎ 64§2 ǑȺǎȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮĮƝ ĲǎǑ ǌ.4172/2013

4.

4

ƟǏǇǏǎ 64§2 ǑȺǎȺİǏǁȺĲǔıǆ ǃǃƝ ĲǎǑ ǌ.4172/2013

5.

8

ƟǏǇǏǎ 64§2 ǑȺǎȺİǏǁȺĲǔıǆ ǄǄƝ ĲǎǑ ǌ.4172/2013

6.

20

ƧǉĮǇƾǏǈıĲĮ ƿıǎįĮ ĮȺǗ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǀ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ ĮȺĮǊǊĮııǎǋƿǌǔǌ, ǋǆ
ǑȺǗǒǏİǔǌ ıİ ĲǀǏǆıǆ ǃǈǃǊǁǔǌ (İǊİǄǉĲƿǐ Ƨƪ, İǈıǆǄǆĲƿǐ ıİǋǈǌĮǏǁǔǌ, ıǑǄǄǏĮĳİǁǐ
įǆǋǗıǈǎǈ ǑȺƾǊǊǆǊǎǈ, ǉĲǊ)

7.

15

ƴǏǎǉĮĲĮǃǎǊǀ

ĳǗǏǎǑ

ıĲǈǐ

İǊƾǒǈıĲİǐ

Įǋǎǈǃƿǐ

Ĳǔǌ

įǈǉǆǄǗǏǔǌ

ĮȺǗ

ĲǎǑǐ

įǈǉǆǄǎǏǈǉǎǘǐ ıǑǊǊǗǄǎǑǐ ƟǏǇǏǎ 69§5 ȺİǏ. Į ĲǎǑ ǌ.4172/2013
8.

15

ƴĮǏĮǉǏƾĲǆıǆ ĳǗǏǎǑ ıĲǎ ǋƿǏǈıǋĮ ȺǎǑ ǉĮĲĮǃƾǊǊİĲĮǈ ĮȺǗ ĲǎǑǐ ǎǈǉİǁǎǑǐ
įǈǉǆǄǎǏǈǉǎǘǐ ıǑǊǊǗǄǎǑǐ ƟǏǇǏǎ 69§5 ȺİǏ. Ǆ ĲǎǑ ǌ.4172/2013

9.

0

ƪǊƾǒǈıĲİǐ Įǋǎǈǃƿǐ ĮȺǗ ıǑǋǃǗǊĮǈĮ(Ⱥ.ǒ. ǋİĲĮǃǈǃƾıİǈǐ ĮǉǈǌǀĲǔǌ) ȺǎǑ ĮǌĮǄǏƾĳǎǌĲĮǈ
ıĲĮ ǄǏĮǋǋƾĲǈĮ ȺǏǎİǁıȺǏĮǍǆǐ Ĳǔǌ ǎǈǉİǁǔǌ įǈǉǆǄǎǏǈǉǙǌ ıǑǊǊǗǄǔǌ.

10.

0

Ƨǋǎǈǃǀ ǋǈǉǏǗĲİǏǆ Ĳǔǌ 300€ ƾǏǇǏǎǑ 64 §8 ǌ.4172/2013

11.

0

ƧĲǎǋǈǉǀ İĳƾȺĮǍ ǉĮĲĮǃǎǊǀ ıİ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑǐ İǏǄĮǅǎǋƿǌǎǑǐ ıĲǎǌ Ƴ.Ʒ.ƪ.

12.

0

ƴǏǎǋǀǇİǈİǐ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉǙǌ İĲĮǈǏİǈǙǌ

ȆĮȡĮĲȒȡȘıȘ:
ǼĳȩıȠȞ Ƞ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ ȑȤİȚ ĮȝȠȚȕȑȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ Įʌȩ ȑȞĮȞ țȦįȚțȠȪȢ
șĮ İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ record ȖȚĮ ĲȠȞ ȓįȚȠ įȚțĮȚȠȪȤȠ ĲȩıİȢ ĳȠȡȑȢ ȩıȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ țȦįȚțȠȓ

.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02003731803150016*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

