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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1101
Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της
δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης
δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013
(ΦΕΚ 170Α’/26.07.2013), όπως ισχύουν,
β) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του
ν. 4174/2013,
γ) του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’/
23.07.2013),
δ) του άρθρου 61, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 62, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1,
των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 64 καθώς και των
περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69
του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν,
ε) των άρθρων 31 και 34 του ν. 4174/2013.
2. Την ΠΟΛ.1048/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 417/Β’/11-2-2014 και
775/Β’/28-3-2014) και την ΠΟΛ.1031/2014 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 261/Β’/
24-1-2014).
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016
(ΦΕΚ 94 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου
1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
4. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ 968 Β’)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
5. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130 και
372 Β’) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό

Αρ. Φύλλου 948

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. Την 1085832/3312/0014/26.7.1989 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για το χρόνο απόδοσης του τέλους χαρτοσήμου, που οφείλεται στις αμοιβές τρίτων.
8. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης
κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις
εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα από
τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης
του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις
διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της
παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013
1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, καθώς
και οι τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου κατά περίπτωση, στις αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες
υπηρεσίες της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 62, στις αμοιβές δικηγόρων της περίπτωσης
α’ και μερισμάτων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 που αποκτώνται
από την 1 Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, υποβάλλονται
αποκλειστικά μέσω TAXISnet. Οι μηδενικές δηλώσεις
για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος ή
τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση υποβάλλονται προαιρετικά.

10922

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα με
όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010,
ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚ Β’/9.12.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για
τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες.
3. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από
τον υπόχρεο σε παρακράτηση.
4. Με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής»
με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων το αργότερο μέχρι το τέλος του
δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ή εκδίδεται τίτλος
έκπτωσης σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης από
την οποία προκύπτει μικρότερο χρεωστικό ποσό από
αυτό της προηγούμενης δήλωσης.
5. Οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής, οι υπόλογοι
χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου γενικά και οι διαχειριστές χρηματικού που παρακρατούν φόρο στις αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες
και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με
τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 64 του ν. 4172/2013 και δεν δύνανται να αποδώσουν τον παρακρατηθέντα φόρο μέσω του κεντρικού
τους φορέα υποβάλλουν προσωρινή δήλωση στην Δ.Ο.Υ.
της περιφέρειάς τους από όπου εκδίδεται η ταυτότητα
οφειλής και ο φόρος αποδίδεται μέσω των πιστωτικών
ιδρυμάτων. Όσοι από τους ανωτέρω υπόχρεους δύνανται να αποδίδουν τον φόρο μέσω του κεντρικού τους
φορέα, η υποβολή της προσωρινής δήλωσης γίνεται με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
TAXISnet.
6. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, κατά την καταληκτική ημερομηνία αυτής,
οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των υπόχρεων σε παρακράτηση θα
ενημερώνονται από τη ΔΗΛΕΔ.
Άρθρο 2
Χρόνος καταβολής της υποκείμενης σε
παρακράτηση πληρωμής
1. Ως «καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση
πληρωμής» νοείται και η πίστωση των δικαιούχων με
τα εισοδήματα των περιπτώσεων δ’ παραγράφου 1 του
άρθρου 62 του ν. 4172/2013 και των περιπτώσεων α’ και
γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013.
2. Η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλεται από τους υπόχρεους
μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή ή
την πίστωση των ποσών των σχετικών εισοδημάτων.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής
της δήλωσης, καθώς και μη καταβολής ή εκπρόθεσμης
καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου επιβάλλονται
οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
ν. 4174/2013.
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Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων απόδοσης
του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις
διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της
παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στις αμοιβές για
συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες της περίπτωσης δ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 62 καθώς και στις αμοιβές δικηγόρων
της περίπτωσης α’ και μερισμάτων της περίπτωσης γ’
της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013,
έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα, τα οποία επισυνάπτονται ως παραρτήματα Α1 και Α2 της παρούσας
αντίστοιχα.
2. Οι υπόχρεοι καταχωρούν αναλυτικά τα στοιχεία ανά
ΑΦΜ δικαιούχου και σύμφωνα με τον Πίνακα Κωδικοποίησης που επισυνάπτεται ως παραρτήματα Β1 και Β
της παρούσας.
3. Στις περιπτώσεις που οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, για τις αμοιβές με τον
κωδικό 97 του παραρτήματος Β, διαβιβάζουν, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε., καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με βάση τα οριζόμενα
στην απόφαση Α.1009/2019, όπως ισχύει, υποβάλλουν
τη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet, χωρίς να υποβάλλουν εκ νέου τις αναλυτικές εγγραφές.
4. Ως «χρόνος παρακράτησης» για τη συμπλήρωση
των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου
στις αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες
αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες νοείται ο οριζόμενος
στο άρθρο 2 χρόνος καταβολής ή πίστωσης της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.
Άρθρο 4
Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
α. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται αμέσως μετά την
οριστική υποβολή των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, με ταυτόχρονη καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα
Taxis.
β. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει δυνατότητα εμφάνισης και
εκτύπωσης των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου.
Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για πληρωμές που
αφορούν εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά. Στις τροποποιητικές δηλώσεις
απόδοσης παρακρατούμενων φόρων που υποβάλλονται μέχρι 31.12.2019 και αφορούν τις αναλυτικές εγγραφές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με
τις ΠΟΛ.1048/2014 και ΠΟΛ.1031/2014 αποφάσεις ΓΓΔΕ
δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα και ο τόκος του Κ.Φ.Δ.
2. Οι αποφάσεις ΠΟΛ.1048/2014 και ΠΟΛ.1031/2014
καταργούνται, από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η
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Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȱ1
ǹ.Ȃ.Ǽ. (ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ ǼȡȖȠįȩĲȘ):
ǹȡ.ĭĮțȑȜȠȣ:
ǹȡ.ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ȊʌȠȕȜȘșȑȞĲȠȢ ĮȡȤİȓȠȣ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ ǹȡȤİȓȠȣ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ ǻȒȜȦıȘȢ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȝʌȡȩșİıȝȘȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ:
ȂȒȞİȢ İțʌȡȩșİıȝȘȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ȉȪʌȠȢ ȊʌȠȕȠȜȒȢ: (ǹȡȤȚțȒ Ȓ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ)

ȆİȡȓȠįȠȢ ȆĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ ǹȆǵ: …………………….. ǼȍȈ:…………………….
ǻ.ȅ.Ȋ:
ǹȡ. ǻȒȜȦıȘȢ:
ǹȡ.ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ǻȒȜȦıȘȢ:

ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ (ĭ.Ȇ. - ȃ.Ȇ):
ȃȆǻǻ-ȉĮȝİȓȠ
ǻȘȝȩıȚȠ

ȈĲȠȚȤİȓĮ
ȈĲȠȚȤİȓĮ
ȃȠȝȓȝȠȣ
ȊʌȠȤȡȑȠ
ǼțʌȡȠı
ȣ
ȫʌȠȣ

ǻȒȜȦıȘ ȆĮȡĮțȡĮĲȠȪȝİȞȦȞ țĮȚ ȆȡȠțĮĲĮȕȜȘĲȑȦȞ ĭȩȡȦȞ ıİ ĮȝȠȚȕȑȢ Įʌȩ ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ Ȓ İʌȦȞȣȝȓĮ:

ǹ.ĭ.Ȃ.:
ȃȠȝȚțȒ ȂȠȡĳȒ:

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ İȡȖĮıȚȫȞ:

ǻȚİȪșȣȞıȘ:
ǹ.ĭ.Ȃ.:

ȉȘȜȑĳȦȞȠ:
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ:

ǼʌȐȖȖİȜȝĮ:
ǻȚİȪșȣȞıȘ:

ȉȘȜȑĳȦȞȠ:

ȆĮȡĮțȡĮĲȠȪȝİȞȠȢ ĳȩȡȠȢ ıİ ĮȝȠȚȕȑȢ Įʌȩ ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ (ǱȡșȡȠ 64, ʌĮȡ. 1, ʌİȡ. į ĲȠȣ Ȟ. 4172/2013)
ȆǼȇǿȅǻȅȈ
ǹȀǹĬǹȇǿȈȉǼȈ
ȀȇǹȉǾȈǼǿȈ
ǼȃǻǼǿȄǾ ȆǼȇǿȅǻȅȊ
ĭȅȇ. ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ǹȆȅǻȅȈǾȈ
ǹȂȅǿǺǼȈ

ȀǹĬǹȇǼȈ ǹȂȅǿǺǼȈ

ȆȅȈȅ ĭȅȇȅȊ

ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ ĮȝȠȚȕȑȢ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ ĮȝȠȚȕȫȞ Įʌȩ ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

ȰɌɀ

ȵʋʙʆʐʅʉ

Ʉʆʉʅɲ

Ɍʉʌ.
ɇʐʆʏɸʄɸʍʏ
ɼʎ

ȰɀȾȰ

ȈȪȞȠȜȠ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ĮȞĮȜȣĲȚțȫȞ ĮȝȠȚȕȫȞ įİȞ İțĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ

ȵʀɷʉʎ Ȱʋʉɷʉʖʙʆ

Ȱʃɲɽɳʌɿʍʏɸʎ
Ȱʋʉɷʉʖɹʎ

Ⱦʌɲʏɼʍɸɿʎ
ɸʃʏʊʎ ʔʊʌʉʐ

Ⱦɲɽɲʌɹʎ
Ȱʋʉɷʉʖɹʎ

Ɍʊʌʉʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɲʃʌɲʏɼɽɻʃɸ

ɃȳȰ
ɹʏʉʎ
ɍɲʌʏʊʍɻʅʉ ɍɲʌʏʉʍɼʅ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ
ʉʐ

ȋǹȇȉȅȈǾȂȅ

ȅīǹ
ȋǹȇȉȅȈǾȂȅȊ
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Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȱ2
ȆİȡȓȠįȠȢ ȆĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ ǹȆǵ: …………………….. ǼȍȈ:…………………….
ǻ.ȅ.Ȋ:
ǹȡ. ǻȒȜȦıȘȢ:
ǹȡ.ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ǻȒȜȦıȘȢ:

ǹ.Ȃ.Ǽ. (ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ ǼȡȖȠįȩĲȘ):
ǹȡ.ĭĮțȑȜȠȣ:
ǹȡ.ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ȊʌȠȕȜȘșȑȞĲȠȢ ĮȡȤİȓȠȣ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ ǹȡȤİȓȠȣ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ ǻȒȜȦıȘȢ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȝʌȡȩșİıȝȘȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ:
ȂȒȞİȢ İțʌȡȩșİıȝȘȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ȉȪʌȠȢ ȊʌȠȕȠȜȒȢ: (ǹȡȤȚțȒ Ȓ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ)
ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ (ĭ.Ȇ. - ȃ.Ȇ):
ȃȆǻǻ-ȉĮȝİȓȠ
ǻȘȝȩıȚȠ

ȈĲȠȚȤİȓĮ
ȃȠȝȓȝȠȣ ȈĲȠȚȤİȓĮ
ǼțʌȡȠı ȊʌȠȤȡȑȠȣ
ȫʌȠȣ

ǻȒȜȦıȘ ȆĮȡĮțȡĮĲȠȪȝİȞȦȞ țĮȚ ȆȡȠțĮĲĮȕȜȘĲȑȦȞ ĭȩȡȦȞ ıİ ĮȝȠȚȕȑȢ Įʌȩ ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ Ȓ İʌȦȞȣȝȓĮ:

ǹ.ĭ.Ȃ.:
ȃȠȝȚțȒ ȂȠȡĳȒ:

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ İȡȖĮıȚȫȞ:

ǻȚİȪșȣȞıȘ:
ǹ.ĭ.Ȃ.:

ȉȘȜȑĳȦȞȠ:
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ:

ǼʌȐȖȖİȜȝĮ:
ǻȚİȪșȣȞıȘ:

ȉȘȜȑĳȦȞȠ:

ȆȡȠțĮĲĮȕȜȘĲȑȠȢ ĳȩȡȠȢ İʌȓ įȚțȘȖȠȡȚțȫȞ ĮȝȠȚȕȫȞ (ǱȡșȡȠ 69, ʌĮȡ. 5, ʌİȡ. Įǯ ĲȠȣ Ȟ. 4172/2013)
ǹȀǹĬǹȇǿȈȉǼȈ
ǼȃǻǼǿȄǾ ȆǼȇǿȅǻȅȊ
ȆǼȇǿȅǻȅȈ ǹȆȅǻȅȈǾȈ
ĭȅȇ. ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ǹȂȅǿǺǼȈ

ȆȡȠțĮĲĮȕȜȘĲȑȠȢ ĳȩȡȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ȝİȡȓıȝĮĲȠȢ įȚțȘȖȩȡȦȞ (ǱȡșȡȠ 69, ʌĮȡ. 5, ʌİȡ. Ȗǯ ĲȠȣ Ȟ. 4172/2013)
ǹȀǹĬǹȇǿȈȉǼȈ
ĭȅȇ. ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȆǼȇǿȅǻȅȈ ǹȆȅǻȅȈǾȈ
ǼȃǻǼǿȄǾ ȆǼȇǿȅǻȅȊ
ǹȂȅǿǺǼȈ

ȀȇǹȉǾȈǼǿȈ

ȀǹĬǹȇǼȈ ǹȂȅǿǺǼȈ

ȆȅȈȅ ĭȅȇȅȊ

ȀȇǹȉǾȈǼǿȈ

ȀǹĬǹȇǼȈ ǹȂȅǿǺǼȈ

ȆȅȈȅ ĭȅȇȅȊ

ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ ĮȝȠȚȕȑȢ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ ĮȝȠȚȕȫȞ Įʌȩ ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

ȰɌɀ

ȵʋʙʆʐʅʉ

Ʉʆʉʅɲ

Ɍʉʌ.
ɇʐʆʏɸʄɸʍʏ
ɼʎ

ȰɀȾȰ

ȈȪȞȠȜȠ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ĮȞĮȜȣĲȚțȫȞ ĮȝȠȚȕȫȞ įİȞ İțĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ

ȵʀɷʉʎ Ȱʋʉɷʉʖʙʆ

Ȱʃɲɽɳʌɿʍʏɸʎ
Ȱʋʉɷʉʖɹʎ

Ⱦʌɲʏɼʍɸɿʎ
ɸʃʏʊʎ ʔʊʌʉʐ

Ⱦɲɽɲʌɹʎ
Ȱʋʉɷʉʖɹʎ

Ɍʊʌʉʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɲʃʌɲʏɼɽɻʃɸ

ɃȳȰ
ɹʏʉʎ
ɍɲʌʏʊʍɻʅʉ ɍɲʌʏʉʍɼʅ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ
ʉʐ
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Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȳ
Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ ɲʅʉɿɴʙʆ ɲʋʊ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ

Ⱦʘɷɿʃʊʎ

1

6

7

8

9

ȵʀɷʉʎ ɲʅʉɿɴɼʎ
ȱʌɽʌʉ 64§1 ʋɸʌ. ɷʚ ɸɷɳʔɿʉ 1 ʏʉʐ ʆ. 4172/2013 ɲʅʉɿɴɹʎ
ɲʋʊ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ɲʅʉɿɴɹʎ
ɷɿʃɻɶʊʌʘʆ, ʋɹʌɲʆ ʏɻʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻʎ, ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɶʌɲʅʅɳʏɿɲ
ɸʀʍʋʌɲʇɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʔʉʌɸʀʎ ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ
ɷɿʃɻɶʉʌɿʃʙʆ ʍʐʄʄʊɶʘʆ
Ȱʃɲɽɳʌɿʍʏɲ ɹʍʉɷɲ ɲʋʊ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ɲʋɲʄʄɲʍʍʊʅɸʆʘʆ, ʅɻ ʐʋʊʖʌɸʘʆ ʍɸ ʏɼʌɻʍɻ ɴɿɴʄʀʘʆ
(ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ɸʄɸɶʃʏɹʎ Ȱ.ȵ., ɸɿʍɻɶɻʏɹʎ ʍɸʅɿʆɲʌʀʘʆ),
ʍʐɶɶʌɲʔɹʘʆ ɷɻʅʊʍɿʘʆ ɼ ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ʐʋɲʄʄɼʄʘʆ (ʅɻ
ʐʋʊʖʌɸʉɿ ʍɸ ʏɼʌɻʍɻ ɴɿɴʄʀʘʆ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɸʃɷʀɷʉʐʆ ʅɸ ɷɿʃɳ
ʏʉʐʎ ɹʇʉɷɲ ɴɿɴʄʀɲ ʃɲɿ ʍʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʏɲ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɹʆɲʆʏɿ
ɲʅʉɿɴɼʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ɶɸʆɿʃɼʎ ʃʐɴɹʌʆɻʍɻʎ)
Ʌʌʉʃɲʏɲɴʉʄɼ ʔʊʌʉʐ ʍʏɿʎ ɸʄɳʖɿʍʏɸʎ ɲʅʉɿɴɹʎ ʏʘʆ
ɷɿʃɻɶʊʌʘʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɷɿʃɻɶʉʌɿʃʉʑʎ ʍʐʄʄʊɶʉʐʎ (ɳʌɽʌʉ 69§5
ʋɸʌ. ɲ ʏʉʐ ʆ. 4172/2013)
Ʌɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ ʔʊʌʉʐ ʍʏʉ ʅɹʌɿʍʅɲ ʋʉʐ ʃɲʏɲɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʋʊ
ʏʉʐʎ ʉɿʃɸʀʉʐʎ ɷɿʃɻɶʉʌɿʃʉʑʎ ʍʐʄʄʊɶʉʐʎ (ɳʌɽʌʉ 69§5 ʋɸʌ. ɶ
ʏʉʐ ʆ. 4172/2013)
ȵʄɳʖɿʍʏɸʎ ɲʅʉɿɴɹʎ ɲʋʊ ʍʐʅɴʊʄɲɿɲ (ʋ.ʖ. ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ
ɲʃɿʆɼʏʘʆ) ʋʉʐ ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ɶʌɲʅʅɳʏɿɲ
ʋʌʉɸʀʍʋʌɲʇɻʎ ʏʘʆ ʉɿʃɸʀʘʆ ɷɿʃɻɶʉʌɿʃʙʆ ʍʐʄʄʊɶʘʆ.

ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ
Ɍʊʌʉʐ

20%

20%

15%

15%

0%

10

Ȱʅʉɿɴɼ ʅɿʃʌʊʏɸʌɻ ʏʘʆ 300€ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 8 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 64 ʆ.4172/2013

0%

11

Ȱʏʉʅɿʃɼ ɸʔɳʋɲʇ ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʍɸ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ
ʍʏʉʆ Ƀ.Ɉ.ȵ.

0%

12

13

97

Ʌʌʉʅɼɽɸɿɸʎ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ
ȵʄɳʖɿʍʏɸʎ ɲʅʉɿɴɹʎ ɷɿʃɻɶʊʌʘʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɶʌɲʅʅɳʏɿɲ
ʋʌʉɸʀʍʋʌɲʇɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʔʉʌɸʀʎ ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ
ɷɿʃɻɶʉʌɿʃʙʆ ʍʐʄʄʊɶʘʆ (ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʋʊ ʔʉʌɸʀʎ ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ
ɷɿʃɻɶʉʌɿʃʙʆ ʍʐʄʄʊɶʘʆ)
Ȱʃɲɽɳʌɿʍʏɲ ɹʍʉɷɲ ɿɲʏʌʙʆ ȵ.ɇ.ɉ. ɲʋʊ ɲʋʉɶɸʐʅɲʏɿʆɳ
ɿɲʏʌɸʀɲ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʘʆ ʏʉʐ ȵ.ɇ.ɉ. ʋʉʐ ʃɲʏɲɴʄɼɽɻʃɲʆ ʍʏʉ
ɹʏʉʎ 2018 ʃɲɿ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɲ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɳ ɹʏɻ 2014, 2015,
2016, 2017 (ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʏʌʉʋʉʋʉɿɻʏɿʃɼ ɷɼʄʘʍɻ ɶɿɲ ʏɲ ɹʏɻ
ɲʐʏɳ), ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ Ȱʋʊʔɲʍɻʎ Ȱ.1009/19, ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.

0%

0%

20%
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻ1

ȆǿȃǹȀǹȈ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ
ȉȍȃ ǹȆȅǻǼȀȉȍȃ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȍȃ ǹȇȋǼǿȍȃ
ĭȅȇȅȊ ǹȂȅǿǺȍȃ ǹȆȅ ǼȆǿȋǼǿȇǾȂǹȉǿȀǾ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ

Į. ȀȫįȚțĮȢ İȖȖȡĮĳȒȢ Ȃȅȃȅ ASCII,ȉȪʌȠȢ ȋĮȡĮțĲȒȡȦȞ (Characterset 437) Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ (ELOT
928), (ȝȩȞȠ țİĳĮȜĮȓĮ İȜȜȘȞȚțȐ țĮȚ ȜĮĲȚȞȚțȐ).
ȕ. ȉȠ ĮȡȤİȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ıİ ıȣȝʌȚİıȝȑȞȘ ȝȠȡĳȒ(ǽǿP).

ȆȇȅȈȅȋǾ: īȚĮ ĲĮ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ʌİįȓĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ʌȠıȐ ıİ ǼȊȇȍ ĲĮ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȥȘĳȓĮ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȠ įİțĮįȚțȩ ȝȑȡȠȢ ȤȦȡȓȢ ĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ ĲȘȢ ȣʌȠįȚĮıĲȠȜȒȢ (,).
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ʌȠıȩ İȓȞĮȚ ĮțȑȡĮȚȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ įȪȠ ȝȘįİȞȚțȐ ȦȢ įİțĮįȚțȩ ȝȑȡȠȢ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02009482003190008*

