
 

 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία 
Trans Adriatic Pipeline AG για την κατασκευή του 
Σταθμού Συμπίεσης GCS00 στους Κήπους του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότη-
τας Έβρου.

2 Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βά-
σει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασι-
ών τους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 186486 (1)
 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία 

Trans Adriatic Pipeline AG για την κατασκευή 

του Σταθμού Συμπίεσης GCS00 στους Κήπους 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερεια-

κής Ενότητας Έβρου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ 
Α/22-04-2005).

2. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/ 
Α/21-11-2014).

3. Το άρθρο 4 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών...» 
(ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015).

4. Το Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016).

5. Το Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179/Α/22-08-2011).

6. Τον Ν. 4145/2013 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ 
της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με τον Αγωγό 

Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project μετά 
του Παραρτήματος αυτής» (ΦΕΚ 89/Α/18-04-2013).

7. Τον Ν. 4217/2013 «Κύρωση Συμφωνίας Φιλοξενού-
σας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» (ΦΕΚ 267/A/10-12-2013).

8. To Δεύτερο Μέρος του Ν. 3982/2011 «Απλοποί-
ηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) 
και ιδίως το άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το άρθρο 45 του Ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156/
Α/01-08-2014), σύμφωνα με τον οποίο οι άδειες εγκατά-
στασης και λειτουργίας των έργων ΑΣΦΑ χορηγούνται με 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Με την 431/2014 απόφα-
ση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας χορηγήθηκε στην 
εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG άδεια Ανεξάρτητου 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ)

10. Την οικ. 14684/914/Φ.15/17-12-2012 κοινή από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 
28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίω-
σης των επιθεωρητών» (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012).

11. Τα άρθρα 4, 5 και 10 της οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών 
και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρό-
τηση.» (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012).

12. Την οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μη-
χανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπά-
γονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του Ν. 3982/11 
"Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων 
και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις"» (ΦΕΚ 584/Β/02-03-2012).

13. Την Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση του 
Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα 
μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουρ-
γίας άνω των 16 bar"» (ΦΕΚ 603/Α/05-03-2012), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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14. Την 431/2014 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας, με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία Trans 
Adriatic Pipeline AG άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυ-
σικού Αερίου (ΑΣΦΑ).

15. Το 66312/03-12-2014 (ΑΠ. Υπ. Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας) - οικ.22553/12-12-2014 (ΑΠ. ΥΠΕΚΑ) 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμμα-
τείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Γενικής 
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής για την Αδειοδότηση των Ευρωπαϊκών Ενεργεια-
κών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common 
Interest (PCI), που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα 
του Κανονισμού Ε.Ε. 1391/2013, τα οποία αφορούν στην 
Ελλάδα και αναφέρονται σε έργα εγκατάστασης και λει-
τουργίας των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου 
(ΑΣΦΑ), περιλαμβανομένου του ορισμού της διαδρομής 
και εγκατάστασης των σχετικών αγωγών.

16. Την οικ. 170373/13-01-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθο-
ρίσθηκε η Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού 
Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου 
Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
όπως τροποποιήθηκε με τις 178701/09-06-2016 και 
180513/06-07-2016 όμοιες της.

17. Το 38332/08-04-2016 (ΑΠ ΥΠΕΝ: 175422/
08-04-2016) έγγραφο της Δ/νσης Αδειοδοτήσεων του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος έγκρισης άδειας 
εγκατάστασης του Σταθμού Συμπίεσης GCS00, όπως 
συμπληρώθηκε με το 110987/21-10-2016 (ΑΠ ΥΠΕΝ: 
185292/21-10-2016) όμοιο του.

18. Το από 24-03-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμή-
ματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθρά-
κων του ΥΠΕΝ, με το οποίο ζητήθηκαν από την εταιρεία 
TAP να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

19. Την LT-TAPGR-GRG-00438/30-05-2016 επιστολή της 
εταιρείας TAP, με την οποία υποβλήθηκαν δικαιολογητι-
κά του έργου, όπως συμπληρώθηκαν με την LT-TAPGR-
GRG-00517/12-10-2016 (ΑΠ. ΥΠΕΝ: 184730/13-10-2016) 
όμοια της.

20. Τα από 01-09-2016 και 28-09-2016 (ΑΠ. ΥΠΕΝ: 
184213/05-10-2016) ηλεκτρονικά μηνύματα της εταιρεία 
TAP, με τα οποία προσκομίσθηκαν τα ελλείποντα δικαιο-
λογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο από 05-08-2016 
ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Εγκαταστάσεων της 
Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ δικαιολογητικά.

21. Την οικ.174848/12-09-2014 απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την Κατα-
σκευή και Λειτουργία του έργου "Διαδριατικός Αγωγός 
Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) και Συνοδευτικές 
Εγκαταστάσεις - Ελληνικό Τμήμα"», δεκαετούς ισχύος, 
όπως τροποποιήθηκε με τις οικ.153482/17-11-2015 και 
οικ.23069/05-05-2016 αποφάσεις του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

22. Το από 29-02-2016 Ερωτηματολόγιο, υπογεγραμ-
μένο αρμοδίως και θεωρημένο για το γνήσιο της υπο-

γραφής, και την από Απρίλιο 2016 Μελέτη Εγκατάστασης 
του έργου, συνοδευόμενα από τα σχέδια και τον Προ-
ϋπολογισμό που αναφέρονται στο έργο του θέματος.

23. Την από Απρίλιο 2016 Αιτιολογική Έκθεση Παρεκ-
κλίσεων του έργου του θέματος.

24. Την από 21-10-2011 ανακοίνωση καταχώρισης 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων του υπο-
καταστήματος στην Ελλάδα της αλλοδαπής Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «Trans Adriatic Pipeline AG 
Greece», με την οποία ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
της εταιρείας (ΦΕΚ 11599/ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ/02-11-2011).

25. Την από 29-02-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του νομί-
μου εκπροσώπου της εταιρείας Trans Adriatic Pipeline 
AG, με την οποία η εταιρεία δεσμεύεται για την τήρηση 
της χρονικής διάρκειας του έργου της κατασκευής του 
Σταθμού Συμπίεσης GCS00, που βρίσκεται στους Κή-
πους του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου.

26. Την από 29-02-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του νομί-
μου εκπροσώπου της εταιρείας Trans Adriatic Pipeline 
AG, με την οποία η εταιρεία δεσμεύεται για την ορθή χω-
ροθέτηση του Σταθμού Συμπίεσης GCS00, που βρίσκεται 
στους Κήπους του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περι-
φερειακής Ενότητας Έβρου, σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα κριτήρια της παραγράφου Α.1.2, υποπαραγράφου 
1.λ της υπουργικής απόφασης Δ3/Α/4303/ΠΕ26510/12 
(ΦΕΚ-603/Β/05-03-2012).

27. Την από 25-10-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του νομί-
μου εκπροσώπου της εταιρείας Trans Adriatic Pipeline 
AG, περί της ανάθεσης της εκπόνησης Μελετών του 
Έργου «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής 
Πίεσης (TAP)» στην εταιρεία Ε-ΟΝ Technologies GmbH.

28. Το από 15-12-2015 Πληρεξούσιο, με το οποίο 
ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Ε-ΟΝ 
Technologies GmbH.

29. Την από 21-04-2016 Υπεύθυνη δήλωση του νο-
μίμου εκπροσώπου της εταιρείας Ε-ΟΝ Technologies 
GmbH, με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση των 
Μελετών του Έργου «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού 
Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP)» και εν συνεχεία αναθέτει 
την εκπόνηση των ανωτέρω Μελετών στην σύμπραξη 
των εταιρειών ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. και 
C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

30. Το 136757.194350/07-01-2016 πιστοποιητικό εκ-
προσώπησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Αθηνών, με το οποίο καθορίζεται η σύνθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της 
εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

31. Την από 10-02-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του νομί-
μου εκπροσώπου της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε, με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση 
της Μελέτης Ασφαλείας - Εκτίμησης Κινδύνου και εν συ-
νεχεία αναθέτει την εκπόνηση της σε αρμόδιο Μηχανικό.

32. Την από 12-02-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του αρ-
μόδιου μηχανικού της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε, με την οποία αναλαμβάνει τον έλεγχο και 
την υπογραφή της Μελέτης Ασφαλείας - Εκτίμησης Κιν-
δύνου για το έργο του Σταθμού Συμπίεσης GCS00 που 
έχει εκπονηθεί από την ως άνω εταιρεία.
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33. Το 142509.202348/13-01-2016 πιστοποιητικό ισχύ-
ουσας εκπροσώπησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, με το οποίο καθορίζεται η σύν-
θεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση 
της εταιρείας C&M ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

34. Την από 18-02-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του νομί-
μου εκπροσώπου της εταιρείας C&M ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση 
των Μελετών που απαιτούνται για το έργο του Σταθ-
μού Συμπίεσης GCS00, που βρίσκεται στους Κήπους του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, και εν συνεχεία αναθέτει την εκπόνηση τους 
στους αρμόδιους Μηχανικούς.

35. Την από 24-02-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του αρ-
μοδίου μηχανικού της εταιρείας C&M ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία αναλαμβάνει τον έλεγχο και 
την υπογραφή των Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών 
Μελετών που έχουν εκπονηθεί από την εταιρεία C&M 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το έργο του Σταθμού 
Συμπίεσης GCS00.

36. Την από 23-02-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του αρμο-
δίου μηχανικού της εταιρείας C&M ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία αναλαμβάνει τον έλεγχο και την 
υπογραφή των Αρχιτεκτονικών Μελετών που έχουν 
εκπονηθεί από την εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το έργο του Σταθμού Συμπίεσης GCS00.

37. Την από 25-10-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του νομί-
μου εκπροσώπου της εταιρείας Trans Adriatic Pipeline 
AG, με την οποία αναθέτει στην Κοινοπραξία RENCO 
TERNA την επίβλεψη της κατασκευής του έργου του 
Σταθμού Συμπίεσης GCS00, που βρίσκεται στους Κή-
πους του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου.

38. Την 88/17-02-2016 Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών 
μη Φυσικού Προσώπου της ΔΟΥ IB' Αθηνών, σχετικά με 
την Κοινοπραξία RENCO TERNA και τα πρόσωπα που 
την εκπροσωπούν.

39. Τις από 09-05-2016 και 11-05-2016 Υπεύθυνες 
Δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων της Κοινοπραξίας 
RENCO TERNA, με τις οποίες αναλαμβάνουν την επίβλε-
ψη της κατασκευής του έργου του Σταθμού Συμπίεσης 
GCS00, που βρίσκεται στους Κήπους του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και εν 
συνεχεία αναθέτουν την επίβλεψη σε αρμόδιο μηχανικό 
της εταιρείας.

40. Την από 05-04-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του αρμο-
δίου μηχανικού της Κοινοπραξίας RENCO TERNA, με την 
οποία αναλαμβάνει την επίβλεψη της κατασκευής του 
έργου του Σταθμού Συμπίεσης GCS00, που βρίσκεται 
στους Κήπους του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περι-
φερειακής Ενότητας Έβρου.

41. Το διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ Καλλιθέας, με 
αριθμό Η7904730/11-10-2016, ύψους €5.000,00.

42. Τα αποδεικτικά κατάθεσης ποσοστού 10% της 
αμοιβής μελέτης του μηχανικού στην οικεία ΔΟΥ, ως 
προκαταβολή του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013, ύψους 
26.793,70 ευρώ.

43. Την 099482/27-01-2016 απόδειξη κατάθεσης του 
ποσού της αμοιβής της μελέτης στο όνομα του μηχανι-
κού, ύψους 329.562,51 ευρώ.

44. Την από 27-06-2016 έκθεση αυτοψίας του Τμήμα-
τος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων.

45. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Χορηγείται στην εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG 
άδεια εγκατάστασης, τριετούς διάρκειας, για την κατα-
σκευή του Σταθμού Συμπίεσης GCS00 στους Κήπους του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια, τη Μελέ-
τη Εγκατάστασης, τον Προϋπολογισμό, το Ερωτηματο-
λόγιο, τη Μελέτη Ασφαλείας και τα λοιπά στοιχεία του 
φακέλου, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων 
που μνημονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, 
καθώς και με τους εξής όρους και περιορισμούς:

1. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάστα-
ση τα αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για 
την ζωή και την υγεία των εργαζομένων.

2. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προ-
στασία των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλο-
ντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης 
ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί κατά την κατα-
σκευή του έργου.

3. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές 
και υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας.

4. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται 
από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς.

5. Πριν την πραγματοποίηση των υδραυλικών δοκιμών 
θα ενημερώνονται εγκαίρως οι αρμόδιες Υπηρεσίες και 
οι εμπλεκόμενοι φορείς, ενώ κατά τη διάρκεια των δο-
κιμών θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μετρά ασφαλείας 
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

6. Να απασχολείται προσωπικό που έχει τα απαιτού-
μενα προσόντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υπουρ-
γική απόφαση της παραγράφου 21 του προοιμίου της 
παρούσας. Η υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλο-
ντικών όρων να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να 
προσκομίζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση Υδρογοναν-
θράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

8. Να τηρούνται οι διατάξεις της Δ3/Α/οικ.4303/
22-02-2012 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός 
Κανονισμός "Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar"» (ΦΕΚ 
603/Α/05-03-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί 
το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων 
στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα δι-
απιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν 
οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από το άρ-
θρο 2 του Β.δ. 15/21-10-1922 καθώς και της υπουργικής 
απόφασης Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 της παρ. 13 της 
παρούσας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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10. Η θεώρηση των σχεδίων αφορά μόνον σε θέματα 
σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας 
και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεο-
δομικών διατάξεων.

11. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχε-
τικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέχει 
η Μελέτη Εγκατάστασης και η Μελέτη Ασφαλείας, έχουν 
οι μελετητές. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι οι 
προαναφερθείσες Μελέτες Εγκατάστασης και Ασφαλείας 
δεν εφαρμόζονται ή ότι τα στοιχεία που περιέχουν δεν 
είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί 
από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.

12. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λει-
τουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία 
θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχετικής 
άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας.

13. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την εταιρεία 
Trans Adriatic Pipeline AG από την υποχρέωση να εφο-
διασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει 
αντίστοιχη υποχρέωση.

Β. Διατυπώνουμε σύμφωνη γνώμη για την κατά πα-
ρέκκλιση ύψους ανέγερση, σύμφωνα με την θεωρημέ-
νη αιτιολογική παρεκκλίσεων της παραγράφου 23 του 
προοιμίου της παρούσας, για την κατασκευή του κάτωθι 
εξοπλισμού:

1) Κτίρια Συμπιεστών 1,2 και 3:
1.1) Ύψος δώμα του κτιρίου: 17,25 μ.
1.2) Ύψος κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του συστή-

ματος αερισμού στο δώμα: 19,00 μ, σύμφωνα με το εδ. 
α της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.δ. 24-05-1985, λόγω

α) του μεγάλου μεγέθους και της διάταξης του μηχα-
νολογικού εξοπλισμού,

β) απαιτήσεων λειτουργίας και συντήρησης.
2) Καμινάδα Εξαέρωσης: Ύψος Καμινάδας Εξαέρωσης: 

50,30 μ,
σύμφωνα με το εδ. γ της παρ. 5 του άρθρου 4 του 

Π.δ.  24-05-1985, ώστε να διασφαλιστεί χαμηλός κίνδυ-
νος τραυματισμού λόγω ανάφλεξης και να μην υπάρχουν 
επιβλαβείς επιπτώσεις στο επίπεδο του εδάφους εκτός 
της απαγορευμένης περιοχής.

Γ. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός 
της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας θα πρέπει να 
υποβληθεί αρμοδίως αίτηση για χορήγηση άδειας λει-
τουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από 
τη σχετική νομοθεσία δικαιολογητικά του άρθρου 19 του 
Ν. 3982/2011, τα γενικά και ειδικά δικαιολογητικά του 
άρθρου 6 της οικ. 483/Φ.15/03-02-2012 (ΦΕΚ 15/Β/2012) 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας καθώς και τα γενικά δικαιολογητικά του 
Μέρους Α. 1.2 του Παραρτήματος Α του Κανονισμού της 
παρ. 13 του προοιμίου της παρούσας.

1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
Trans Adriatic Pipeline AG ότι το Σύστημα Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη χο-
ρηγηθείσα άδεια εγκατάστασης, τις εκπονηθείσες απαι-
τούμενες μελέτες και τις διατάξεις του Κανονισμού της 
παρ. 13 του προοιμίου της παρούσας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 
Trans Adriatic Pipeline AG, στην οποία να δηλώνει ότι 
το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου επιτηρείται και 
συντηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
της παρ. 13 του προοιμίου της παρούσας, και να αναφέ-
ρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς 
θα χρησιμοποιήσει κατά το νόμο.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 
Trans Adriatic Pipeline AG, περί της ανάθεσης σε αρμό-
διους κατά νόμο τεχνικούς της επίβλεψης, λειτουργίας 
και συντήρησης της εγκατάστασης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου κατά νόμο τεχνι-
κού, περί της αποδοχής της ανάθεσης της επίβλεψης, 
λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου μηχανικού ότι 
επέβλεψε την κατασκευή των εν θέματι εγκαταστάσεων.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου μηχανικού ότι 
έλεγξε τις τελικές μελέτες κατασκευής των έργων του 
θέματος, όπως αυτές προβλέπονται στο Μέρος Α.1.2 
του Παραρτήματος Α του Κανονισμού της παρ. 13 του 
προοιμίου της παρούσας.

7. Εκπονηθείσες Μελέτες, όπως αυτές προβλέπονται 
στο Μέρος Α. 1.2 του Παραρτήματος Α του Κανονισμού 
της παρ. 13 του προοιμίου της παρούσας, που αφορούν 
την κατασκευή του έργου.

8. Έγγραφα ελέγχου τα οποία απαιτούνται σύμφωνα 
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

9. Σχέδια και Τεχνικά έγγραφα για την σαφή απεικόνιση 
των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε-
ρίου με τις ακριβείς θέσεις αυτών, σύμφωνα με την παρ. 
6 του άρθρου 13 του Τεχνικού Κανονισμού της παρ. 13 
του προοιμίου της παρούσας.

10. Πιστοποιητικό επιτυχών αποτελεσμάτων των δο-
κιμών αντοχής και στεγανότητας, κατά την παρ. 7 του 
άρθρου 13 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού.

11. Πρόγραμμα εποπτείας και επέμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 13 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού.

12. Πρόγραμμα επιτήρησης και συντήρησης, σύμφω-
να με το άρθρο 14 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού.

13. Άδειες Δόμησης των κτιριακών εγκαταστάσεων 
από την αρμόδια αρχή.

14. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας της αρμόδιας Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας.

15. Τελικό Πιστοποιητικό επιθεώρησης των δοκιμών 
καθώς και αξιολόγηση της καταλληλότητας των εξαρτη-
μάτων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες απαιτήσεις στα 
άρθρα 5 και 8 του Τεχνικού Κανονισμού της παρ. 13 του 
προοιμίου της παρούσας, όπως προβλέπεται με το άρ-
θρο 11 του ιδίου.

16. Μελέτη σχετικά με την κατάλληλη χρήση κατα-
σκευαστικών-δομικών υλικών ως προς τα επίπεδα θερ-
μικής ακτινοβολίας και υπερπίεσης σύμφωνα με τη χω-
ροθέτηση των κτιρίων, όπως αυτή καθορίσθηκε βάσει 
της Μελέτης Ασφαλείας του έργου.

17. Παράβολο, σύμφωνα με την κοινή υπουργική από-
φαση της παρ. 10 του προοιμίου της παρούσας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. ΠΟΛ. 1163 (2)
Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βά-

σει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργα-

σιών τους.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(Ν. 4172/2013 - ΦΕΚ 167 Α'), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) 
όπως ισχύει, καθώς και τις λοιπές διατάξεις του ιδίου 
άρθρου και νόμου.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε' 
του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') 
«Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013 - 2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 
(865/Β') απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-
δων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και 
των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 
και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της αριθμ. ΠΟΛ 1006/2013 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β' 19/2014), 
όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/
28-1-2013 (ΦΕΚ Β΄30) κοινής απόφασης του Υπουργού 
και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/
25-2-2014 (478 Β΄ και 558 Β΄) απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της 
Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. 1/20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών.

11. Τις διατάξεις των άρθρων 17,19, 20, 22, 23 του Κα-
νονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης 
Οκτωβρίου 2010.

12. Τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α') «Γενι-
κό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως ισχύει.

13. Το πλήθος των αιτημάτων των φορολογουμένων, 
που δε διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα και 
δεν εκκρεμούν χρηματικές τους απαιτήσεις ή υποχρε-
ώσεις, για υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών βάσει 
του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και 
η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη διακοπή εργα-
σιών φορολογουμένων, με ημερομηνία διακοπής εργα-
σιών την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης 
των εργασιών τους.

Άρθρο 1
1. Φορολογούμενοι (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νο-

μικές οντότητες), που:
α. δε διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα,
β. δεν έχουν, εφόσον πρόκειται για εταιρείες ή λοιπά 

νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου 
στάδιο εκκαθάρισης, χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώ-
σεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης 
τους, δύνανται να υποβάλουν, στον αρμόδιο υπάλληλο 
του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογρα-
φικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα 
της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας, δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4 
) με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών 
τους, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του 
πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

Ως ημερομηνία διακοπής, στην εν λόγω δήλωση, θα ανα-
γράφεται ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους.

Όταν η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται 
πέραν της ως άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη και 
επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54, παρ. 2, περ. α' 
του Ν. 4174/2013 (εκατό ευρώ).

2. Όσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και σκο-
πεύουν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία 
διακοπής μετά τη δημοσίευση της παρούσας, απαιτείται 
να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα 
οποία είτε δεν έχουν καν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 
ή, ακόμα και αν έχουν, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου, είναι υποχρεωτική για τη βεβαίω-
ση διακοπής εργασιών η κατάθεση μαζί με την υποβολή της 
δήλωσης διακοπής εργασιών και αποδεικτικού της λύσης 
τους χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι 
δεσμευτική για τη διακοπή των εργασιών τους.
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3. Επίσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντό-
τητες είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 70 Α') ότι κατά την 
ημερομηνία παύσης εργασιών δεν είχαν εμπράγματα 
δικαιώματα επί ακινήτων.

4. Με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασι-
ών, ο αρμόδιος υπάλληλος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ελέγχει 
πρωτίστως ότι, για τα ανωτέρω πρόσωπα, δεν έχει κα-
ταχωρηθεί στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS σε χρόνο 
μεταγενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής 
εργασιών, μεταβολή, ως προς τα στοιχεία άσκησης της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (έδρα, Κ.Α.Δ., αλ-
λαγή μελών, εταίρων κ.λπ.).

Εάν έχει καταχωρηθεί σχετική μεταβολή σε χρόνο μετα-
γενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής εργασιών, 
η ημερομηνία διακοπής δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο 
προγενέστερο της τελευταίας καταχωρηθείσας μεταβολής.

Στη συνέχεια, ενημερώνεται ο Προϊστάμενος της 
Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η 
έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμέ-
νου, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρη-
ση των προϋποθέσεων και τη διαπίστωση του πραγμα-
τικού χρόνου παύσης εργασιών των ως άνω προσώπων.

Άρθρο 2
Α. Όσον αφορά την τήρηση των προϋποθέσεων:
Για τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, 

μέσω του ΟΠΣ, επαληθεύεται η μη ύπαρξη επαγγελμα-
τικού οχήματος ιδιωτικής χρήσεως.

Β. Για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης 
των εργασιών, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας, κατά το κρινόμενο διάστημα, η οποία αποδεικνύε-
ται από την έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων, 
όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία μέσω των 
καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, καθώς και τα 
αρχεία που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ.

2. Η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ει-
δικότερα:

α. διερευνάται αν έχουν δηλωθεί από κοινοτικές επι-
χειρήσεις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών (πληροφορία από το Σύστημα V.I.E.S.) προς 
το φορολογούμενο (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομι-
κές οντότητες) και οι οποίες ανάγονται σε μεταγενέστερο 
χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.

β. διερευνάται αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνα-
κα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων 
υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και 
παρεχομένων υπηρεσιών σε μεταγενέστερο χρόνο της 
αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.

3. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες 
κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών 
ελέγχεται αν μετά τη δηλούμενη ημερομηνία παύσης 
εργασιών υπάρχουν δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.- πράξεις διοι-
κητικού προσδιορισμού του φόρου.

Γ. Η υποβολή μηδενικών δηλώσεων, Φορολογίας Ει-
σοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προς το εισόδημα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα, Φορολογίας Εισο-
δήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, 

Φ.Π.Α., καθώς και η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών, δεν 
επηρεάζει τη διαπίστωση της διακοπής βάσει του πραγ-
ματικού χρόνου παύσης εργασιών.

Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για τη διακοπή, 
θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δη-
λώσεις των φορολογικών ετών μέχρι και τον πραγματικό 
χρόνο της παύσης εργασιών.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διακοπή εργασιών επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται υποχρέωση 
ακύρωσης των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχεί-
ων, η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρό-
νο παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος TAXIS, σε 
κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα 
οποία προβαίνουν σε διακοπή των εργασιών τους με 
βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, ήτοι λαμβάνοντας 
υπόψη τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους 
και όχι με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της ΠΟΑ 
1006/2013 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. όπως ισχύει, ως ημερομηνία 
λήξης της εκκαθάρισης ή διάλυσης, κατά περίπτωση, για 
την εφαρμογή του άρθρου 68 του ν. 4172/2013, λογίζεται 
η ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών.

Άρθρο 3
1. Στις περιπτώσεις που πληρούνται τα οριζόμενα στο 

άρθρο 2 της παρούσας, συντάσσεται από τον αρμόδιο 
υπάλληλο που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 
ειδική έκθεση, ως το συνημμένο υπόδειγμα, με την οποία 
διαπιστώνεται ο πραγματικός χρόνος διακοπής, η οποία, 
επισυνάπτεται στη δήλωση διακοπής εργασιών και απο-
τελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση ή μη 
της βεβαίωσης διακοπής εργασιών.

2. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της δήλωσης 
διακοπής εργασιών στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS, 
χορηγείται στο φορολογούμενο βεβαίωση διακοπής 
εργασιών.

3. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσι-
ών υποχρεούται να αποστέλλει ηλεκτρονικά ανά μήνα 
στη Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμμα-
τείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο 
Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ., κατάσταση με 
τους φορολογούμενους (Α.Φ.Μ. - επωνυμία - ημερομηνία 
διακοπής εργασιών) που έχουν διακόψει τις εργασίες 
τους με τις διαδικασίες της παρούσας.

4. Για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που 
προβαίνουν στη διακοπή των εργασιών τους με την ημε-
ρομηνία λήξης των εργασιών της εκκαθάρισης ή την ημε-
ρομηνία ανακοίνωσης διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ. ή την 
ημερομηνία λύσης τους, κατά περίπτωση, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 8 της ΠΟΛ 1006/2013 (ΦΕΚ 19 
Β' 2014) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει.

5. Ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΠΟΛ 
1006/2013 (ΦΕΚ 19 Β' 2014) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως 
ισχύει, για την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασι-
ών, ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες. Η παρ. 3 του άρθρου 
8 της ίδιας Απόφασης καταργείται.

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
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