ΠΟΛ.1046/7.2.2014
Τύπος και περιεχόµενο της Οριστικής ∆ήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
(Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής ∆ήλωσης Αµοιβών από Ελευθέρια
Επαγγέλµατα (Εντυπο E20/TAXIS) και της Οριστικής ∆ήλωσης Εισοδηµάτων από
Εµπορικές Επιχειρήσεις (Εντυπο Ε21/ΤΑΧIS) καθώς και υποχρέωση υποβολής τους και
απόδοσης του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου
επικοινωνίας ή µε µαγνητικό µέσο στην ∆.Ο.Υ., κατά περίπτωση
ΠΟΛ 1046/2014
(ΦΕΚ Β' 369/17-02-2014)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του
Υπουργείου Οικονοµικών.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α').
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α') σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
του άρθρου 31 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του ίδιου νόµου.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α').
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως αυτές ισχύουν µετά την
τροποποίησή τους µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 4024/2011 (Α'
226).
6. Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17-3-2006 (ΦΕΚ Β' 389/2006) κοινής υπουργικής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονοµίας και Οικονοµικών, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής των Οριστικών ∆ηλώσεων
Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.
2238/1994, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 2 της ∆6Α1196756ΕΞ2013 (ΦΕΚ 3317 Β')
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών «Μεταβίβαση
αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονοµικών» η οποία συµπλήρωσε την ∆6Α1015213/20.1.2013 (Β' 130 και 372)
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών.
8. Την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούµενων ποσών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος
µε εκείνα που αναγράφονται στις χορηγούµενες βεβαιώσεις αποδοχών από µισθωτές
υπηρεσίες, αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις
από τους καταβάλλοντες τις πιο πάνω αποδοχές καθώς και της διασταύρωσης των
αποδοθέντων φόρων.
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού,

αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Ορισµός τύπου και περιεχοµένου οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών
Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7-Φ-01.015)
1. Ορίζουµε ότι, ο τύπος και το περιεχόµενο σε υλική µορφή της οριστικής δήλωσης µε τα
ποσά φόρου εισοδήµατος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011
(Α' 152), που παρακρατήθηκαν από εισοδήµατα µισθωτών υπηρεσιών (Έντυπο Ε7-Φ-01.015),
έχει όπως το σχετικό υπόδειγµα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Ορίζουµε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων αποδεκτών µέσων για την
υποβολή, σε ηλεκτρονική ή µαγνητική µορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του
άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνηµµένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».
3. Ορίζουµε ότι το περιεχόµενο της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών
(Εντυπο Ε7-Φ-01.015) των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 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 οριστικής δήλωσης είναι αυτή
που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Παρέχεται η ευχέρεια χρησιµοποίησης µηχανογραφικά προσχεδιασµένου εντύπου, εφόσον
αυτό περιέχει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη και επόµενες σελίδες του
εγκεκριµένου εντύπου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
Ορισµός τύπου και περιεχοµένου οριστικής δήλωσης Αµοιβών από Ελευθέρια
Επαγγέλµατα (Εντυπο Ε20/TAXIS)
1. Ορίζουµε ότι, ο τύπος και το περιεχόµενο σε υλική µορφή της οριστικής δήλωσης Αµοιβών
από Ελευθέρια Επαγγέλµατα µε τα ποσά φόρου εισοδήµατος που παρακρατήθηκαν (Έντυπο
Ε20/TAXIS), έχει όπως το σχετικό υπόδειγµα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Ορίζουµε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων αποδεκτών µέσων για την
υποβολή, σε ηλεκτρονική 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 οριστικής δήλωσης Αµοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλµατα
(Έντυπο Ε20/ TAXIS) των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, έχει απαραίτητα το
σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόµενο έντυπο και παράρτηµα 2.
4. Η διαµόρφωση της δοµής και των δεδοµένων του αρχείου της οριστικής δήλωσης Αµοιβών
από Ελευθέρια Επαγγέλµατα είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Παρέχεται η ευχέρεια χρησιµοποίησης µηχανογραφικά προσχεδιασµένου εντύπου, εφόσον
αυτό περιέχει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη και επόµενες σελίδες του
εγκεκριµένου εντύπου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Ορισµός τύπου και περιεχοµένου οριστικής δήλωσης Εισοδηµάτων από Εµπορικές
Επιχειρήσεις (Έντυπο Ε21/TAXIS)

1. Ορίζουµε ότι, ο τύπος και το περιεχόµενο σε υλική µορφή της οριστικής δήλωσης
Εισοδηµάτων από Εµπορικές Επιχειρήσεις µε τα ποσά φόρου εισοδήµατος που
παρακρατήθηκαν (Έντυπο Ε21/TAXIS), έχει όπως το σχετικό υπόδειγµα το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Ορίζουµε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων αποδεκτών µέσων για την
υποβολή, σε ηλεκτρονική ή µαγνητική µορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του
άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνηµµένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».
3. Ορίζουµε ότι το περιεχόµενο της οριστικής δήλωσης Εισοδηµάτων από Εµπορικές
Επιχειρήσεις (Έντυπο Ε21/TAXIS) των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, έχει
απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόµενο έντυπο και
παράρτηµα 3.
4. Η διαµόρφωση της δοµής και των δεδοµένων του αρχείου της οριστικής δήλωσης
Εισοδηµάτων από Εµπορικές Επιχειρήσεις είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
5. Παρέχεται η ευχέρεια χρησιµοποίησης µηχανογραφικά προσχεδιασµένου εντύπου, εφόσον
αυτό περιέχει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη και επόµενες σελίδες του
εγκεκριµένου εντύπου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Τρόπος υποβολής της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
(Έντυπο Ε7 -Φ-01.015)
1. Οι αρχικές οριστικές εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες δηλώσεις απόδοσης φόρου µισθωτών
υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε7-Φ-01.015), οικονοµικού έτους 2014 και ανεξάρτητα αν
προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση υποβάλλονται και ο τυχόν φόρος αποδίδεται
αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, στο
δικτυακό τόπο www.gsis.gr ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευµατίας ή όχι και
ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. που τηρούνται και από τον τρόπο
ενηµέρωσής τους (µηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Με την δήλωση αυτή υποχρεωτικά
υποβάλλεται και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις
εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Στην περίπτωση που προκύπτει φόρος για
καταβολή η δήλωση αποτελεί πράξη άµεσου προσδιορισµού φόρου σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής ∆ιαδικασίας).
2. Οι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του ιδίου οικονοµικού έτους, υποβάλλονται
αποκλειστικά στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., σε δύο αντίτυπα, συνοδευόµενα υποχρεωτικά µε
µαγνητικό µέσο, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να
περιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και το σύνολο
των λοιπών στοιχείων του Εντύπου Ε7. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται άµεσα από την
∆.Ο.Υ. στο σύστηµα TAXIS.
3. Οι ανωτέρω υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
TaxisNet σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε την µε αριθµό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010, Α∆Α41ΦΜΗΤΛ (ΦΕΚ Β'/9.12.10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαδικασία αυτή δεν
απαιτείται για τους ήδη πιστοποιηµένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρµογή.
4. Η οριστική δήλωση απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών του φυσικού προσώπου που έχει

αποβιώσει υποβάλλεται στην ∆.Ο.Υ. από τους κληρονόµους του.
5. Ο πίνακας «Ανάλυση των ποσών φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
29 του ν. 3986/2011 που αποδόθηκαν κατά δίµηνο ή µήνα» της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ,
εµφανίζεται προσυµπληρωµένος, µε τα στοιχεία των προσωρινών δηλώσεων που έχουν
υποβληθεί.
Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής της οριστικής δήλωσης Αµοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλµατα (Έντυπο
Ε20/ΤΑΧIS) και της οριστικής δήλωσης Εισοδηµάτων από Εµπορικές Επιχειρήσεις
(Έντυπο Ε21/ΤΑΧIS)
1. Οι αρχικές οριστικές εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες δηλώσεις Αµοιβών από Ελευθέρια
Επαγγέλµατα (Έντυπο Ε20/ΤΑΧ^) και Εισοδηµάτων από Εµπορικές Επιχειρήσεις (Έντυπο
Ε21/ΤΑΧβ), οικονοµικού έτους 2014 υποβάλλονται αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr
ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. που τηρούνται και από τον τρόπο
ενηµέρωσής τους (µηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Με την δήλωση αυτή υποχρεωτικά
υποβάλλεται και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις
εκδιδόµενες βεβαιώσεις αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και εισοδηµάτων από εµπορικές
επιχειρήσεις αντίστοιχα.
2. Οι οριστικές δηλώσεις του παρόντος άρθρου του υπόχρεου φυσικού προσώπου που έχει
αποβιώσει υποβάλλονται στην ∆.Ο.Υ. από τους κληρονόµους του.
3. Ο πίνακας «Ανάλυση των ποσών φόρου από ελευθέρια επαγγέλµατα και από εµπορικές
επιχειρήσεις που αποδόθηκαν κατά δίµηνο ή µήνα» της οριστικής δήλωσης αµοιβών από
ελευθέρια επαγγέλµατα (Έντυπο Ε20/ TAXIS) και της οριστικής δήλωσης εισοδηµάτων από
εµπορικές επιχειρήσεις (Έντυπο Ε21/TAXIS), εµφανίζεται προσυµπληρωµένος, µε τα στοιχεία
των προσωρινών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί.
Άρθρο 6
∆ιαδικασία υποβολής των οριστικών δηλώσεων µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου
επικοινωνίας
α) Η υποβολή των οριστικών δηλώσεων Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, της
Οριστικής ∆ήλωσης Αµοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλµατα και της Οριστικής ∆ήλωσης
Εισοδηµάτων από Εµπορικές Επιχειρήσεις, πραγµατοποιείται µε την αποστολή ηλεκτρονικού
αρχείου µέσω διαδικτύου (Internet).
β) Οι υπόχρεοι µπορούν, για τη δηµιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιµοποιούν τις
ειδικές εφαρµογές που έχουν αναπτυχθεί στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
γ) Οι οριστικές δηλώσεις Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών µπορούν να υποβάλλονται
και µέσω των ΚΕΠ προσκοµιζόµενες σε χειρόγραφη - έντυπη ή µαγνητική µορφή (δισκέτα) ή
οπτική µορφή (CD ή DVD). Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης µορφής, ο συνολικός
αριθµός εγγραφών (δικαιούχων µισθωτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5)
καταχωρήσεις. Μετά την πληκτρολόγησή τους δηµιουργείται αρχείο, το οποίο υποβάλλεται
µέσω διαδικτύου (Internet), και το οποίο, αµέσως µετά την επιτυχή αποστολή του,
διαγράφεται. Ο ανωτέρω περιορισµός των εγγραφών δεν αφορά τις δηλώσεις που
υποβάλλονται προσκοµιζόµενες σε µαγνητική ή οπτική µορφή (δισκέτα ή CD ή DVD).

Άρθρο 7
Πεδίο εφαρµογής - Προϋποθέσεις αποδοχής
Οι υποβαλλόµενες οριστικές δηλώσεις Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, Αµοιβών
από Ελευθέρια Επαγγέλµατα και Εισοδηµάτων από Εµπορικές Επιχειρήσεις, γίνονται
αποδεκτές εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου ή
β) Υποβάλλονται µε µαγνητικό µέσο στην ∆.Ο.Υ. κατά περίπτωση (άρθρα 4 και 5 της
παρούσας).
γ) Οι δικαιούχοι µισθωτοί καταχωρούνται υποχρεωτικά µε τον σωστό Α.Φ.Μ. τους και
προαιρετικά για το οικονοµικό έτος 2014 µε τον ΑΜΚΑ τους.
δ) Οι δικαιούχοι αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα ή εισοδήµατος από εµπορικές
επιχειρήσεις, καταχωρούνται υποχρεωτικά µε τον σωστό ΑΦΜ τους.
2. Οριστικές δηλώσεις που υποβάλλονται κατά διάφορο τρόπο από τον οριζόµενο στην
παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννοµο αποτέλεσµα.
3. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης τεχνικής αδυναµίας ολοκλήρωσης της υποβολής της
δήλωσης και µετά από επικοινωνία µε το αρµόδιο τµήµα της ΓΓ∆Ε δήλωση υποβάλλεται
άµεσα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µαζί µε το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο µη δυνατότητας
υποβολής της δήλωσης.
Άρθρο 8
Προθεσµία υποβολής και ταυτότητα οφειλής
1. Η προθεσµία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 59 του ν. 2238/1994, δηλαδή µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, ηµέρα του µηνός Μαρτίου κάθε έτους προκειµένου για οριστικές δηλώσεις
απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών, µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, ηµέρα του µηνός Απριλίου κάθε έτους προκειµένου για οριστικές δηλώσεις από
Ελευθέρια Επαγγέλµατα και µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα
του µηνός Μαΐου κάθε έτους προκειµένου για οριστικές δηλώσεις από Εµπορικές
Επιχειρήσεις.
2. Ως ηµεροµηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, για τις οριστικές δηλώσεις
απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών, για οριστικές δηλώσεις από Ελευθέρια Επαγγέλµατα
και για οριστικές δηλώσεις από Εµπορικές Επιχειρήσεις, θεωρείται η ηµεροµηνία αποδοχής
και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστηµα υποβολής οριστικών δηλώσεων του
δικτυακού τόπου www.gsis.gr µε αυτόµατη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο µοναδικού
αριθµού καταχώρησης. Για τις δηλώσεις απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών για τις οποίες
προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση, µε την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης,
βεβαιώνεται ο φόρος και εκδίδεται «ταυτότητα οφειλής», µε βάση την οποία θα καταβάλλεται
ο φόρος µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων.
Άρθρο 9
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής.
Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής των οριστικών δηλώσεων των άρθρων 4 και 5 της

παρούσας που πραγµατοποιείται µε την συνυποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου µε τα στοιχεία
των βεβαιώσεων αποδοχών, των αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και των εισοδηµάτων
από εµπορικές επιχειρήσεις των δικαιούχων, αντίστοιχα, ως αποδεικτικό υποβολής της
δήλωσης είναι ο µοναδικός αριθµός καταχώρησης.
Άρθρο 10
Έλεγχος - Ενηµέρωση ∆.Ο.Υ.
Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται ηλεκτρονικά για τις υποβαλλόµενες οριστικές δηλώσεις
φόρου µισθωτών υπηρεσιών και για το αναλυτικό περιεχόµενο αυτών, ανά υπόχρεο, και έχει
πρόσβαση σε αυτές.
Άρθρο 11
Καταληκτική ηµεροµηνία Υποβολής
Η προθεσµία υποβολής, η οριζόµενη µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.
2238/1994, για το οικονοµικό έτος 2014, των οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου µισθωτών
υπηρεσιών που λήγει την 31η Μαρτίου 2014 παρατείνεται µέχρι και την 30η Απριλίου 2014,
των οριστικών δηλώσεων από ελευθέρια επαγγέλµατα λήγει την 30η Απριλίου 2014 και των
οριστικών δηλώσεων εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις την 30η Μαΐου 2014.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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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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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ƴƪƵƭīƵƧĭƬ ƪīīƵƧĭƬƶ (RECORD) ƳƵƭƶƷƭƮƬƶ ƩƬƯƻƶƬƶ ƮƧƭ 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)

2013 ǄǈĮ Ĳǆ ǒǏǀıǆ 2013

1.5

ƴǊǀǏǔıǆ (FILLER)

22

120

ƹ(99)

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)

2013 ǄǈĮ Ĳǆ ǒǏǀıǆ 2013

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
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2.7

ƴǗǊǆ

62

71

ƹ(10)

2.8

ƳįǗǐ

72

87

ƹ(16)

2.9

ƧǏǈǇǋǗǐ

88

92

ƹ(5)

2.10

ƷƧƹƸƮƩ

93

97

9(5)

2.11

ƴǊǀǏǔıǆ (FILLER)

98

120

X(23)

ƶƸƱƳƯƧ ƧƴƳƩƳƹƻƱ ƮƧƭ ƯƳƭƴƻƱ ƶƷƳƭƹƪƭƻƱ
Ƨ/Ƨ

3.1

ƴƪƵƭīƵƧĭƬ ƴƪƩƭƳƸ

ƷǘȺǎǐ İǄǄǏĮĳǀǐ (Record)

ĬƪƶƬ

ưƳƵĭƬ

Ʒƭưƪƶ-ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ

ƧƴƳ

ƪƻƶ

1

1

9

2

(ǉǔįǈǉǗǐ)
3.2

ƧǉĮǇƾǏǈıĲİǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

2

16

9(13)V99

**

3.3

ƶǘǌǎǊǎ ǉǏĮĲǀıİǔǌ

17

31

9(13)V99

**

3.4

ƮĮǇĮǏƿǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

32

46

9(13)V99

**

3.5

ƶǘǌǎǊǎ ĳǗǏǎǑ ȺǎǑ

47

60

9(12)V99

**

61

74

9(12)V99

**

75

88

9(12)V99

**

89

120

ƹ(32)

**

ĮǌĮǊǎǄİǁ
3.6

ƶǘǌǎǊǎ ȺĮǏĮǉǏĮĲǆǇƿǌĲǎǐ
ĳǗǏǎǑ

3.7

ƶǘǌǎǊǎ ƠǉĲĮǉĲǆǐ İǈıĳǎǏƾ
ĮǊǊǆǊİǄǄǘǆǐ ƾǏǇǏǎǑ 29
ǌ.3986/2011

3.8

ƴǊǀǏǔıǆ (FILLER)

** 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.
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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

**

113

120

ƹ(8)

ȺĮǏĮǉǏĮĲǀǇǆǉİ
4.15

ƠǉĲĮǉĲǆ İǈıĳǎǏƾ
ĮǊǊǆǊİǄǄǘǆǐ ƾǏǇǏǎǑ 29
ǌ.3986/2011

4.16

ƴǊǀǏǔıǆ (FILLER)

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.
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ƮƻƩƭƮƳƴƳƭƬƶƬ ƪƭƩƳƸƶ ƧƴƳƩƳƹƻƱ
ƮǔįǈǉǗǐ
8

9

ƪǁįǎǐ ĮȺǎįǎǒǙǌ
ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ

ĮȺǎįǎǒǙǌ

ȺǎǑ

İȺǈǊƿǄǎǌĲĮǈ

ǌĮ

ĳǎǏǎǊǎǄǆǇǎǘǌ

ıĲǎ

ƿĲǎǐ

İǁıȺǏĮǍǆǐ(80% ǑȺĮǄǗǋİǌĮ ıİ ĳǗǏǎ ǋİ Ĳǈǐ Ǆİǌǈǉƿǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ ǉĮǈ 20% ĮȺĮǊǊĮııǗǋİǌǎ)
ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ ĮȺǎįǎǒǙǌ ȺǎǑ İȺǈǊƿǄǎǌĲĮǈ ǌĮ ĳǎǏǎǊǎǄǆǇǎǘǌ ıĲǎ ƿĲǎǐ ȺǎǑ
ĮǌƾǄǎǌĲĮǈ

10

ƷĮǉĲǈǉƿǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

11

ƴǏǗıǇİĲİǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ

13

ƯǎǈȺƾ ĮȺǎįǎǒǙǌ

14

ƧȺǎįǎǒƿǐ ǄǈĮ ǑȺǆǏİıǁİǐ ȺǎǑ ȺĮǏƿǒǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ĮǊǊǎįĮȺǀ ĮȺǗ ǉƾĲǎǈǉǎ ƪǊǊƾįǎǐ

15

ƧȺǎįǎǒƿǐ ĳǎǏǎǊǎǄǎǘǋİǌİǐ ǋİ İǈįǈǉǗ ĲǏǗȺǎ ǀ ĮǑĲǎĲİǊǙǐ

16

ƧȺǎįǎǒƿǐ ĮȺĮǊǊĮııǗǋİǌİǐ ıĲǎ ıǘǌǎǊǗ ĲǎǑǐ

17

ƷĮ Ⱥǎıƾ ĲǎǑ İǈıǎįǀǋĮĲǎǐ Ĳǆǐ ȺİǏ. ıĲƝ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 45 ĲǎǑ Ʈĭƪ

18

ƷĮ Ⱥǎıƾ ĲǎǑ İǈıǎįǀǋĮĲǎǐ Ĳǆǐ ȺİǏ. ǄƝ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 45 ĲǎǑ Ʈĭƪ

19

ƷĮ Ⱥǎıƾ ĲǎǑ ĲİǉǋĮǏĲǎǘ İǌǎǈǉǁǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 23 ĲǎǑ Ʈĭƪ.

20

ƮǘǏǈĮ ıǘǌĲĮǍǆ

21

ƪȺǈǉǎǑǏǈǉǀ ıǘǌĲĮǍǆ

22

ưƿǏǈıǋĮ ĮȺǗ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉƿǐ İǈıĳǎǏƿǐ

23

ƨǎǀǇǆǋĮ ĮȺǗ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉƿǐ İǈıĳǎǏƿǐ

24

25

ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ

ıǘǌĲĮǍǆǐ

ǌĮ

ĳǎǏǎǊǎǄǆǇǎǘǌ

ıĲǎ

ƿĲǎǐ

ƧǌĮįǏǎǋǈǉƾ ıǘǌĲĮǍǆǐ ȺǎǑ İȺǈǊƿǄǎǌĲĮǈ ǌĮ ĳǎǏǎǊǎǄǆǇǎǘǌ ıĲǎ ƿĲǎǐ ȺǎǑ
ĮǌƾǄǎǌĲĮǈ
ƯǎǈȺƾ ıǘǌĲĮǍǆǐ

27

ƧǌİǁıȺǏĮǉĲİǐ Įǋǎǈǃƿǐ

30

İȺǈǊƿǄǎǌĲĮǈ

İǁıȺǏĮǍǆǐ(80% ǑȺĮǄǗǋİǌĮ ıİ ĳǗǏǎ ǋİ Ĳǈǐ Ǆİǌǈǉƿǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ ǉĮǈ 20% ĮȺĮǊǊĮııǗǋİǌǎ)

26

28

ȺǎǑ

ƮĮĲĮǃǊǆǇİǁıİǐ ĮǌİǁıȺǏĮǉĲİǐ Įǋǎǈǃƿǐ ĲǎǑ įİǑĲƿǏǎǑ İįĮĳǁǎǑ Ĳǆǐ ȺĮǏĮǄǏƾĳǎǑ 3
ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 46 ĲǎǑ ǌ. 2238/1994 (ĭƪƮ 151Ƨ’)ǒǏǀıǆǐ 2011 ǉĮǈ 2012.
ƪƮƧƶ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
31

Ƨǋǎǈǃƿǐ ĮȺǗ ȺĮǏǎǒǀ İǏǄĮıǁĮǐ ĮȺǗ İǏǄǗıǆǋǎ

32

Ƨǋǎǈǃƿǐ ĮǇǊǆĲǙǌ

33

ƧȺǎǅǆǋǁǔıǆ ĮȺǗǊǑıǆǐ

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. ƴǏǎıǎǒǀ: Ƴǈ ǉǔįǈǉǎǁ 15,16,17,19, ǉĮǈ 33 įİǌ ĮǇǏǎǁǅǎǌĲĮǈ.

4863
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 2
ƴƭƱƧƮƧƶ ƹƧƵƧƮƷƬƵƭƶƷƭƮƱ
ƷƱ ƧƴƳƩƪƮƷƱ ƬƯƪƮƷƵƳƱƭƮƱ ƧƵƹƪƭƱ ĭƳƵƳƸ ƧưƳƭƨƻƱ ƧƴƳ ƪƯƪƸĬƪƵƭƧ
ƪƴƧīīƪƯưƧƷƧ

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 ZIP.
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.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4865

ȀȍǻǿȀȅȆȅǿǾȈǾ ǼǿǻȅȊȈ ǹȂȅǿǺȍȃ
ȀȦįȚțȩȢ

ȈȣȞĲ/ȒȢ

ǼȓįȠȢ ĮȝȠȚȕȫȞ Įʌȩ ǼȜİȣșȑȡȚĮ ǼʌĮȖȖȑȜȝĮĲĮ Įȡș.48 Ȟ.2238/1994

ʌĮȡ/ıȘȢ
ĳȩȡȠȣ
(%)
1.

20

ǱȡșȡȠ 48§1 Ȟ.2238/1994

2.

20

ǱȡșȡȠ 48§1 Ȟ.2238/1994

ĮȝȠȚȕȑȢ
ĮȝȠȚȕȑȢ İʌȩȝİȞȘȢ ȤȡȒıȘȢ (ȖȚĮ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ

ʌȠȣ țȜİȓȞȠȣȞ ȚıȠȜȠȖȚıȝȩ țȣȡȓȦȢ ȝİ 30/6 Ȓ ȝİĲȐ ĲȚȢ 31/12
3.

20

ǱȡșȡȠ 48§2ʌİȡ. Įǯ,ȕǯȖǯȞ.2238/1994 ȜȠȚʌȑȢ ĮȝȠȚȕȑȢ İțĲȩȢ įȚĮĲȡȠĳȒȢ

4.

20

ǱȡșȡȠ 48§3 Ȟ.2238/1994

İȚıȩįȘȝĮ ʌȠȣ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌĮȤșİȓ ıİ

țȐʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ǹǯ ȑȦȢ ǽǯ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 4.
5.

20

ǱȡșȡȠ 48§4 Ȟ.2238/1994 Ȉİ İțʌȡȩșİıȝȘ ʌȜȘȡȦȝȒ ǹȡȤȚĲİțĲȩȞȦȞ ț.Ȝ.ʌ.
ıĲȠȣȢ ĲȩțȠȣȢ ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ.

6.

7.

țȜȓȝĮțĮ

ǱȡșȡȠ 48§5 Ȟ.2238/1994

Įȡ.9

İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ ıĲȠȞ ȅ.ȉ.Ǽ.

0

ǱȡșȡȠ 48§6 Ȟ.2238/1994

ǹĲȠȝȚțȒ İĳȐʌĮȟ țĮĲĮȕȠȜȒ ıİ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ

ȍĳȑȜİȚĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ

ʌȡȠĮȓȡİıȘȢ ĮʌȩțĲȘıȘȢ ȝİĲȠȤȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 13 ȐȡșȡȠȣ 13 ĲȠȣ ț.Ȟ.
2190/1920
8.

15

ȆĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ĳȩȡȠȣ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮȝȠȚȕȑȢ ĲȦȞ įȚțȘȖȩȡȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ
įȚțȘȖȠȡȚțȠȪȢ ıȣȜȜȩȖȠȣȢ ǱȡșȡȠ 52 ʌĮȡ.5Į Ȟ.2238/1994 (ǻİȞ ȚıȤȪİȚ ĲȠ
<300,00€)

9.

15

ȆĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ĳȩȡȠȣ ıĲȠ ȝȑȡȚıȝĮ ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠȚțİȓȠȣȢ
įȚțȘȖȠȡȚțȠȪȢ ıȣȜȜȩȖȠȣȢ ǱȡșȡȠ 52 ʌĮȡ.5Ȗ Ȟ.2238/1994 (ǻİȞ ȚıȤȪİȚ ĲȠ
<300,00€)

10.

0

ǻȚĮȞȠȝİȓȢ įȚĮĳȘȝȚıĲȚțȫȞ İȞĲȪʌȦȞ ȝİ İȚıȩįȘȝĮ ȝȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 5.000€
ǱȡșȡȠ 58 Ȟ.2238/1994

11.

0

ǹȝȠȚȕȒ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 300€ ȐȡșȡȠȣ 58 §1 Ȟ.2238/1994 țĮȚ ȚıȤȪİȚ Įʌȩ
1/1/2011

4866

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12.

10

ȆĮȡȠȤȒ ȝȘ ȑȝȝȚıșȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ Įʌȩ İțȝİĲĮȜȜİȣĲȑȢ Ǽǻȋ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ
ǱȡșȡȠ 58 Ȟ.2238/1994

13.

0

ȆȡȠȝȒșİȚİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ İĲĮȚȡȚȫȞ ǱȡșȡȠ 58 Ȟ.2238/1994

14.

0

ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮȝȠȚȕȑȢ Įʌȩ ıȣȝȕȩȜĮȚĮ(ʌ.Ȥ. ȝİĲĮȕȚȕȐıİȚȢ ĮțȚȞȒĲȦȞ) ʌȠȣ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȖȡĮȝȝȐĲȚĮ ʌȡȠİȓıʌȡĮȟȘȢ ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ įȚțȘȖȠȡȚțȫȞ
ıȣȜȜȩȖȦȞ.

15.
16.
17.
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.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4867

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 3
ƴƭƱƧƮƧƶ ƹƧƵƧƮƷƬƵƭƶƷƭƮƱ
ƷƱ ƧƴƳƩƪƮƷƱ ƬƯƪƮƷƵƳƱƭƮƱ ƧƵƹƪƭƱ ĭƳƵƳƸ ƪƭƶƳƩƬưƧƷƻƱ ƧƴƳ ƪưƴƳƵƭƮƪƶ
ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƪƭƶ

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 ZIP).
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.

4868

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȀȍǻǿȀȅȆȅǿǾȈǾ ǼǿǻȅȊȈ ǹȂȅǿǺȍȃ
ȀȦįȚțȩȢ

ȈȣȞĲ/ȒȢ

ǼȓįȠȢ ĮȝȠȚȕȫȞ Įʌȩ ǼȚıȠįȒȝĮĲĮ İȟ İȝʌȠȡȚțȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȐȡșȡȠȣ

ʌĮȡ/ıȘȢ

28 ĲȠȣ Ȟ.2238/1994 İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İȞİȡȖİȓĲĮȚ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ĳȩȡȠȣ

ĳȩȡȠȣ

ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 55 ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ȞȩȝȠȣ.

(%)
1.

40

ǱȡșȡȠ 55§1 ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮǯȞ.2238/1994

2.

3

ǱȡșȡȠ 55§1 ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕǯȞ.2238/1994

3.

15

ǱȡșȡȠ 55§1 ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖǯȞ.2238/1994

4.

20

ǱȡșȡȠ 55§1 ʌİȡȓʌĲȦıȘ İǯȞ.2238/1994

5.

1

ǱȡșȡȠ 55§1 ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲǯ ȣʌȠʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮĮǯȞ.2238/1994

6.

4

ǱȡșȡȠ 55§1 ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲǯ ȣʌȠʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȕǯȞ.2238/1994

7.

8

ǱȡșȡȠ 55§1 ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲǯ ȣʌȠʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖȖǯȞ.2238/1994

8.

20

ǱȡșȡȠ 55§1 ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȗǯȞ.2238/1994

ȝȚıșȠȓ ıİ ȝȑȜȘ ǻ.Ȉ. ǹ.Ǽ.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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.

