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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  Δ6Α1002017 ΕΞ2012 (1)
Ανασυγκρότηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης 

Διαφοράς του ΔΕΚ Αθηνών και των ΠΕΚ Αθηνών και 
Πειραιώς, του άρθρου 70 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 
Α’), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την υποπα−
ράγραφο β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του 
Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α’). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 70 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’) «Κύ−

ρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», όπως συ−
μπληρώθηκε και ισχύει με την υποπαράγραφο β΄ της 
παραγράφου 5 άρθρου 24 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α’) 
«Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιο−
λόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».

 β) Των παρ. 1, 2, 4 και 11, του άρθρου 55 του Ν. 
4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’) «Τροποποίηση της συνταξιοδο−
τικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την 
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση−Θέματα αρ−
μοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και 
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

γ) Του άρθρου 89 του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 Α’) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α’) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας..”» και του Π.Δ. 
189/2009 (ΦΕΚ 221 Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1131269ΕΞ2011/20−9−2011 (ΦΕΚ 
2111 Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έναρξη 
λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγ−
χων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και των Διευθύν−
σεων αυτής, καθώς και παύση λειτουργίας οργανικών 
μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Οικονομικών».
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3. Το υπ’ αριθμ. ΓΔ ΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ 1170474 ΕΞ2011/
15−12−2011 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ−
θυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Ανασυγκροτούμε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 11 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 
180Α΄) τις Επιτροπές Διοικητικής Επίλυσης Διαφοράς 
του Δ.Ε.Κ. Αθηνών και των ΠΕΚ Αθηνών και Πειραιώς 
του άρθρου 70 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’), όπως συ−
μπληρώθηκε και ισχύει με την υποπαράγραφο β΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 
128Α) και ορίζουμε ότι στις προαναφερθείσες Επιτρο−
πές, στις οποίες συμμετείχε ως μέλος ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Φο−
ρολογικών Ελέγχων, θα συμμετέχει στην θέση του ο 
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δη−
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
    Αριθμ. ΠΟΛ 1230 (2)
Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του 

Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δο−
μημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’) (ΚΕΔΕ), όπως 
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 599/1977 (ΦΕΚ 
160 Α’), με τις οποίες προβλέπεται ότι μπορεί να ανα−
τεθεί κατ’ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις 
Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας 
ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρο−
μεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές και ότι με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και 
η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για 
την είσπραξη αυτών.

β. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του 
Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α’/3−10−2011) «Ενισχυμένα μέτρα 
εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων 
– ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – κύ−
ρωση της σύμβασης – πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιή−
σεών της και άλλες διατάξεις».

γ. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 53 του Ν. 4021/
2011 (ΦΕΚ 218/Α’/3−10−2011), με τις οποίες εξουσιοδοτείται 
ο Υπουργός Οικονομικών να ρυθμίζει, με απόφασή του 
τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία για την είσπρα−
ξη του τέλους καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

δ. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού» (ΦΕΚ 247 Α’), όπως ισχύει.

ε. Τις διατάξεις της περ. στ’, της παρ. 1 του άρθρου 55, 
του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).

στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού 
Λειτουργίας των ΔΟΥ και Τοπικών Γραφείων».

ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/1992 
(ΚΒΣ).

η. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΠΟΛ 
1211/2011 (ΦΕΚ 2298/Β’/13−10−2011).

θ. Την υπ’ αριθμ. Υ 25/06−12−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β’/08−12−2011).

ι. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τα ποσά του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδο−
τούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που 
εισπράττονται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς 
προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αποδίδονται στο 
Ελληνικό Δημόσιο με τη συμπλήρωση της 20ής ημέρας 
(ή της επόμενης εργάσιμης)  από τη λήξη του μήνα στον 
οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί. Η από−
δοση θα γίνεται με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του 
Ελληνικού Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού 
και θα συνοδεύεται με κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα 
η οποία θα περιέχει υπό μορφή πίνακα  τις παρακάτω 
πληροφορίες:

• Μήνας/έτος είσπραξης
• Πλήθος εισπραχθέντων  Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
• Συνολικό ποσό είσπραξης Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (1)
• Συνολικό ποσό που παρακρατήθηκε (2)
• Τελικό συνολικό ποσό που αποδόθηκε μετά την 

παρακράτηση (3)=(1)−(2) 
Το προς απόδοση ποσό της κατάστασης πρέπει να 

συμφωνεί με το ποσό της επιταγής.
Η ανωτέρω ΔΟΥ, με την παραλαβή της επιταγής, θα εκ−

δίδει «οίκοθεν» ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α» 
στο όνομα της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού προμηθευτή για 
το ποσό που καταθέτει και για την εισαγωγή των εσόδων 
αυτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0224).

Η πρώτη κατάσταση θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. συσχε−
τισμένη με το αποδεικτικό είσπραξης και η δεύτερη 
θα αποστέλλεται από τη ΔΟΥ στο Γραφείο του τμή−
ματος Δ΄ της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων στη 
ΓΓΠΣ προς έλεγχο των αναγραφόμενων ποσών με τα 
αντίστοιχα ποσά των καταστάσεων που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθ.5  της ΠΟΛ 1211/2011(ΦΕΚ 2298/Β’/
13−10−2011).

Μετά την πάροδο της ημερομηνίας της απόδοσης 
εφόσον η ΔΕΗ ή οι εναλλακτικοί προμηθευτές   έχουν  
καθυστερήσει να αποδώσουν στο Δημόσιο τα χρηματικά 
ποσά του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.  που έχουν εισπράξει, καταλογί−
ζονται με τον οφειλόμενο τόκο υπερημερίας με κατα−
λογιστική πράξη του αρμόδιου επιθεωρητή, ο οποίος 
θα ερευνήσει την υπόθεση. Η ενημέρωση της  Γενικής 
Διεύθυνσης Επιθεώρησης για ορισμό Επιθεωρητή, θα 
γίνεται από το  Γραφείο του Δ΄ τμήματος της Διεύθυν−
σης Πολιτικής Εισπράξεων με βάση τα στοιχεία που 
τίθενται στη διάθεσή του από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξω−
τερικού  και τη ΓΓΠΣ.

Άρθρο 2

Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύ−
ματος υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίων με βάση 
τις διατάξεις του άρθ. 12 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ), για τα 
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ποσά που έχουν παρακρατήσει σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α’/3−
10−2011). Τα ως άνω ποσά επιβαρύνονται με τις νόμιμες 
κρατήσεις, ήτοι  3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2% τέλος χαρτοσήμου 
επί του ποσού υπέρ του ΜΤΠΥ και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
επί του τέλους χαρτοσήμου. Επίσης, ενεργείται παρακρά−
τηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8%, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περ. στ’, της παρ. 1 του άρθρου 55, του Ν. 
2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος). 

Άρθρο 3

Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 2 της Υπουργικής 
Απόφασης ΠΟΛ 1211/10−10−2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδικά για τα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδο−
χεία και κάμπινγκ), οι κοινόχρηστοι χώροι προσδιορί−
ζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφανείας της 
ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφορούν στους χώρους 
προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής».  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F 
   Αριθμ. Φ.446/1/240403/Σ.97 (3)
Τροποποίηση της Φ. 429.1/46/158169/Σ.1931/19 Δεκ 05/ 

απόφασης ΥΦΕΘΑ «Άδειες Απουσίας» (ΦΕΚ 1813/
τ. Β’/22−12−05).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 41 

του Ν. 3421/2005 “Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες 
διατάξεις” (ΦΕΚ 302/τ. Α’/13−12−2005).

β. Την υπ’ αριθμ. Υ27/12−12−11 απόφαση Πρωθυπουργού «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνι−
κής Άμυνας Ιωάννη Ραγκούση» (ΦΕΚ 2821/14−12−2011 τ. Β΄).

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

δ. Την από 05 Δεκ 2011 σχετική πρόταση του Αρχηγού 
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 3 της Φ. 429.1/46/158169/Σ.1931/19 Δεκ 05/ 
απόφασης ΥΦΕΘΑ «Άδειες Απουσίας» (ΦΕΚ 1813/τ. Β’/
22−12−05) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Διακεκριμένη πράξη θεωρείται και η ορκωμοσία των 
νεοσυλλέκτων οπλιτών, για την οποία χορηγείται τιμη−
τική άδεια διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών. Η χορήγηση 
της εν λόγω άδειας είναι υποχρεωτική και χορηγείται 
αμέσως μετά την ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

    Αριθμ. οικ. 3105/386 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28737/2637/10−6−2011 κοι−

νής υπουργικής απόφασης «Πράξη Συγχώνευσης των 
Ανωνύμων Εταιρειών Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε., Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. και 
ΤΡΑΜ Α.Ε. − Μετονομασία νέας Ανώνυμης Εταιρείας 
σε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» (Β’ 1454), όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 του Ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, ανα−

διάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών 
Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33).

β) Του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχει−
ρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314), όπως τροπο−
ποιήθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρ−
φωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ−
ους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 113),

γ) του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρ−
φωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ−
ους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 113),

δ) των άρθρων 18 έως 24 του Ν. 2190/1920 «Περί Ανω−
νύμων Εταιρειών» (Α’ 37), όπως τροποποιημένος και 
συμπληρωμένος ισχύει,

ε) των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του ν. 
3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μι−
σθολογίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 110), όπως τροποποι−
ήθηκαν με το άρθρο 26 του Ν. 3091/2002 «Απλουστεύ−
σεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και 
κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» Α’ 330), εφαρμοζομένων 
αναλογικά,

στ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Α’ 98), όπως ισχύει,

ζ) του Π.Δ. 185/2009 (Α’ 213) και του Π.Δ. 189/2009 (Α’ 221).
2. Την υπ’ αριθμ. 28737/2637/10−6−2011 κοινή Υπουργική 

απόφαση «Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών 
Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε., Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. − Μετονομασία 
νέας Ανώνυμης Εταιρείας σε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.» (Β’ 1454).

3. Την υπ’αριθμ. 44167/4919/3−11−2011 (ΥΟΔΔ 378) κοινή 
υπουργική απόφαση, με την οποία έγινε αποδεκτή η πα−
ραίτηση του Σπυράκου Βασιλείου−Ιωάννη από τη θέση 
του Προέδρου−Διευθύνοντος Συμβούλου και του μέλους 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) και διορίστηκε ως 
Πρόεδρος−Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. το 
μέλος αυτής Βασιλειάδης Κωνσταντίνος.

4. Την ανάγκη ορισμού μέλους στο Διοικητικό Συμ−
βούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑ−
ΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:




