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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/22031/ΔΕΠ
(1)
Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής
Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του
Ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α΄/1990).
2. Το Ν. 849/1978 άρθρο 40 περί παροχής κινήτρων
(ΦΕΚ 232/Α΄/1978).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή−
λων (ΦΕΚ 143/Α΄) περί προσωπικού για κατεπείγουσες
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28/Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις
όμοιες του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄).
5. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Την αρ. Υ59/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β΄).
8. Την αριθμ. 96/31−3−2014 πράξη του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Νέας Ιωνίας.
9. Την αδυναμία υπογραφής συλλογικής σύμβασης
εργασίας, λόγω έλλειψης συνδικαλιστικής οργάνωσης
εργαζομένων στις κατασκηνώσεις των δήμων.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας
Ιωνίας Ν. Αττικής, ποσού 20.250,00 € για το οικονομικό
έτος 2015, η οποία θα καλυφθεί από την προβλεπόμενη πί−
στωση στον Κ.Α. 15.6041.0002, σύμφωνα με την αρ. ΑΑΥΜΙΣ
508/6−4−2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονο−
μικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις αποδοχές των στελεχών της Δημο−
τικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας κατά τους θερινούς
μήνες για το έτος 2014 ως εξής:
Κοινοτάρχες: 250 €
Ομαδάρχες: 200 €
Οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται για κάθε κατασκη−
νωτική περίοδο, η διάρκεια των οποίων ήταν δεκατρείς
(13) ημέρες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
Aριθμ. ΠΟΛ. 1096
(2)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί
των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής
αυτής.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του Ν. 3091/2002
(330/Α΄) όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (170/Α΄) και ειδικότερα
της παραγράφου 2 του άρθρου 18, με τις οποίες εξου−
σιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
να ορίζει τη μορφή των φορολογικών δηλώσεων, τις
πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να αναγρά−
φονται σε αυτές καθώς και τον τρόπο υποβολής τους.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4223/2013 (287/Α΄),
για την προθεσμία καταβολής του ειδικού φόρου επί των
ακινήτων.
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4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 68 του Κώδικα
Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών κ.λπ., ο
οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2961/2001
(266/Α΄), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του Ν. 1249/1982
(43/Α΄) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορι−
σμό του τύπου και του περιεχομένου των φύλλων υπο−
λογισμού αξίας ακινήτων και τον καθορισμό και την ανα−
προσαρμογή των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών
αυξομείωσης της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.
6. Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25−2−2014 (478/Β΄)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής
Διοίκησης, όπως ισχύει.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Για το έτος 2015, ο τύπος και το περιεχόμενο της
δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχει ως το
συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
2. Η δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2015
υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύ−
ου από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,
το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπη−
ρεσιών του Taxisnet. Κατ’ εξαίρεση, οι τροποποιητικές
δηλώσεις του ιδίου έτους υποβάλλονται χειρόγραφα
στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. με συνυποβολή των
κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

3. Στις περιπτώσεις αναγραφής απαλλασσόμενων
ακινήτων, συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο λόγος απαλ−
λαγής κωδικοποιημένος ως ακολούθως:
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ

1

Εισηγμένη σε Χρηματιστήριο

2

Ακαθ. έσοδα μεγαλύτερα εσόδων
ακινήτων

3

Ανέγερση κτισμάτων (άρ.15 § 2 περ. β)

4

Εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών

5

Εγκατάσταση πλοιοκτητριών εταιρειών

6

Μίσθωση εγκατάστασης ναυτιλιακών
εταιρειών

7

Μίσθωση εγκατάστασης πλοιοκτητριών
εταιρειών

8

Η πλειοψηφία μετοχών ανήκει στο
Δημόσιο

9

Διορισμός ΔΣ από Δημόσιο ή ΝΠΔΔ

10

Απαλ/να ακίνητα άρθρου 15 § 2 περ. στ

11

Απαλλαγή άρθρου 15 § 2 περ. ζ

12

ΑΕ που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα

13

ΑΕ με μετοχές ανήκουσες σε εισηγμένες

14

ΕΠΕ που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα

15

Απαλλαγή άρθρου 15 § 3 περ. δ

16

Λοιπές Περιπτώσεις
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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