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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1741
15 Ιουλίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 13448/2013
(1)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας για το γ΄ τρίμηνο του
έτους 2013, για το μόνιμο, με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου (εκτός των δημοσι−
ογράφων) και αποσπασμένο προσωπικό στη Γενική
Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης−Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Έγκριση υπερωριακής εργασίας για το γ΄ τρίμηνο του
έτους 2013, για το μόνιμο, με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου (εκτός των δημοσι−
ογράφων) και αποσπασμένο προσωπικό στη Γενική
Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης−Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας....................................................
Έγκριση καθ’ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2013,
για το μόνιμο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου (εκτός των δημοσιογράφων) και αποσπα−
σμένο προσωπικό στη Γενική Γραμματεία Μέσων
Ενημέρωσης−Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας. .....................................................................................
Έγκριση καθ’ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2013,
για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας δη−
μοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Μέσων
Ενημέρωσης−Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας .............................................................................
Σύσταση και ορισμός μελών Πειθαρχικού Συμβουλί−
ου Πιστοποιημένων Εκτιμητών στη Γενική Δ/νση
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο−
μικών. ........................................................................................................
Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου. ...............
Επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων φορολογίας
εισοδήματος και λοιπών φορολογιών. ........................

1

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

2

3

4
5
6

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38)
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38
του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012−2015».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄
226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθ−
μολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περ. γ του
Ν. 2531/1997 (Α΄ 219) «Κύρωση πράξης νομοθετικού πε−
ριεχομένου».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του
άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102) «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικη−
τική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Τις διατάξεις του άρθρου Έκτου, παρ. 4 του
Ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων
οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά
κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προ−
ϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 (Α΄ 112) «Περί Οργα−
νισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφορι−
ών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομέ−
νων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρ−
μοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυ−
τιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοι−
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
12. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2012 (Α΄ 144) «Διορισμός
Υπουργού και Υφυπουργών».
13. την υπ’ αριθμ. Υ70/11.7.2012 (Β΄ 2116) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυ−
πουργό, Συμεών Κεδίκογλου».
14. την υπ’ αριθμ. Υ144/2.8.2012 (Β΄ 2255) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός σχέσεων και αναδιάρθρω−
ση των αρμοδιοτήτων των υπαγόμενων στον Πρωθυ−
πουργό υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μέσων
Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας».
15. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμμα−
τείας Μέσων Ενημέρωσης−Γενικής Γραμματείας Ενημέ−
ρωσης και Επικοινωνίας λειτουργούν σε 24ωρη βάση για
να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες άμεσης ενημέρωσης της
ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης επί ζητημάτων
κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και οι έκτακτες υπηρεσι−
ακές ανάγκες που θα προκύψουν για το γ΄ τρίμηνο του
έτους 2013 από τη διοργάνωση δημοσιογραφικών συνε−
δρίων, κέντρων τύπου, την κάλυψη επισήμων επισκέψε−
ων στη χώρα μας προσωπικοτήτων άλλων χωρών, την
εφαρμογή νέων διοικητικών μέτρων, που επιβάλλουν την
απασχόληση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας
Μέσων Ενημέρωσης−Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας υπερωριακά.
16. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως ογδό−
ντα οκτώ (88) υπάλληλοι ανά μήνα μέχρι τη συμπλήρωση

δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (2.640) ωρών συνολικά
για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2013.
17. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα−
σχόληση για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2013 προβλέπεται
να ανέλθει έως το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν
εξήντα ευρώ (17.160,00 €)
18. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις
πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 του ειδικού φορέα 23/760
του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Μέ−
σων Ενημέρωσης−Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας, οικονομικού έτους 2013 (υπ’ αριθμ.
12984/28.6.2013 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρω−
σης−Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και υπ’ αριθμ. 65612 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της
Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας έως
την 30.9.2013, οι μόνιμοι, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου − εκτός των δημοσιογράφων −
και αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέ−
ρωσης−Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
υπάλληλοι, να εργάζονται υπερωριακά ως εξής:
έως ογδόντα οκτώ (88) υπάλληλοι μέχρι τη συμπλή−
ρωση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνολικών ωρών
υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα, με την προβλε−
πόμενη από το νόμο αποζημίωση, για τους μνημονευό−
μενους στο σκεπτικό της απόφασης αυτής λόγους με
τις παρακάτω διακρίσεις:
α) Η υπερωριακή απασχόληση του μόνιμου, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου – εκτός των δημοσιογρά−
φων − και αποσπασμένου προσωπικού που υπηρετεί στη
Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης−Γενική Γραμ−
ματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και, πέραν του
κανονικού ωραρίου, εγκρίνεται έως την συμπλήρωση
δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (2.640) ωρών για το
γ΄ τρίμηνο του έτους 2013.
β) Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσω−
πικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με
τις ανάγκες της Υπηρεσίας και όχι πλέον των είκοσι
ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. 13446/2013
(2)
Έγκριση καθ’ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτε−
ρινές ώρες για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2013, για το
μόνιμο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εκτός
των δημοσιογράφων) και αποσπασμένο προσωπικό
στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης−Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38)
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38
του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012−2015».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περ. γ του
Ν. 2531/1997 (Α΄ 219) «Κύρωση πράξης νομοθετικού πε−
ριεχομένου».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του
άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102) «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικη−
τική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου Έκτου, παρ. 4 του
Ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων
οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά
κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προ−
ϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 (Α΄ 112) «Περί Οργα−
νισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφορι−
ών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομέ−
νων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρ−
μοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυ−
τιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
12. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2012 (Α΄ 144) «Διορισμός
Υπουργού και Υφυπουργών».
13. Την υπ’ αριθμ. Υ70/11.7.2012 (Β΄ 2116) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυ−
πουργό, Συμεών Κεδίκογλου».
14. Την υπ’ αριθμ. Υ144/2.8.2012 (Β΄ 2255) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός σχέσεων και αναδιάρθρω−
ση των αρμοδιοτήτων των υπαγόμενων στον Πρωθυ−
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πουργό υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μέσων
Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας».
15. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμμα−
τείας Μέσων Ενημέρωσης−Γενικής Γραμματείας Ενημέ−
ρωσης και Επικοινωνίας λειτουργούν σε 24ωρη βάση
όλες τις ημέρες του μήνα για να αντιμετωπισθούν οι
ανάγκες άμεσης ενημέρωσης της ελληνικής και διε−
θνούς κοινής γνώμης επί ζητημάτων κυβερνητικής πολι−
τικής, καθώς και οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που
θα προκύψουν για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2013 από
τη διοργάνωση δημοσιογραφικών συνεδρίων, κέντρων
τύπου, την κάλυψη επισήμων επισκέψεων στη χώρα μας
προσωπικοτήτων άλλων χωρών, την εφαρμογή νέων
διοικητικών μέτρων, που επιβάλλουν την καθ’ υπέρβαση
εργασία του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Μέ−
σων Ενημέρωσης−Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες.
16. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως δώδεκα
(12) υπάλληλοι ανά μήνα μέχρι τη συμπλήρωση πεντα−
κοσίων εξήντα (560) ωρών συνολικά για το γ΄ τρίμηνο
του έτους 2013.
17. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα−
σχόληση προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των τεσ−
σάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (4.760,00 €).
18. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις
πιστώσεις του ΚΑΕ 0512 του ειδικού φορέα 23/760
του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Μέ−
σων Ενημέρωσης−Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας, οικονομικού έτους 2013 (υπ’ αριθμ.
12983/28.6.2013 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρω−
σης−Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και υπ’ αριθμ. 65613 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της
Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας έως
την 30.9.2013, οι μόνιμοι, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου − εκτός των δημοσιογράφων −
και αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενη−
μέρωσης−Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινω−
νίας υπάλληλοι να εργάζονται καθ’ υπέρβαση κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις
νυκτερινές ώρες, ως εξής:
έως δώδεκα (12) υπάλληλοι μέχρι τη συμπλήρωση του
ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνολικών ωρών κατά περί−
πτωση μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το νόμο απο−
ζημίωση, για τους μνημονευόμενους στο σκεπτικό της
απόφασης αυτής λόγους με τις παρακάτω διακρίσεις:
α) Η καθ’ υπέρβαση εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες
του μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εκτός
των δημοσιογράφων) και αποσπασμένου προσωπικού
που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρω−
σης−Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
εγκρίνεται έως τη συμπλήρωση πεντακοσίων εξήντα
ωρών (560) ωρών για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2013.
β) Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι−
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας και όχι πλέον των τριάντα δύο
(32) ωρών συνολικά (ήτοι για αριθμό 16 ωρών εξαιρεσί−
μων και 16 ωρών νυκτερινών) ανά υπάλληλο μηνιαίως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. 13447/2013
(3)
Έγκριση καθ’ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερι−
νές ώρες για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2013, για τους
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ειδικότητας δημοσιογράφων της
Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης−Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38)
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38
του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012−2015».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περ. γ του
Ν. 2531/1997 (Α΄ 219) «Κύρωση πράξης νομοθετικού πε−
ριεχομένου».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του
άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102) «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικη−
τική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου Έκτου, παρ. 4 του
Ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων
οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά
κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προ−
ϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 (Α΄ 112) «Περί Οργα−
νισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφορι−
ών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομέ−
νων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρ−
μοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυ−
τιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και

β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
12. Τις διατάξεις του π.δ. 90/2012 (Α΄ 144) «Διορισμός
Υπουργού και Υφυπουργών».
13. την υπ’ αριθμ. 2/17805/0022/13.3.2013 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογρά−
φων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του
άρθρου 4 και της παρ. 1α του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ Α 226), όπως ισχύει» και ιδίως του άρθρου 8 αυτής.
14. την υπ’ αριθμ. Υ70/11.7.2012 (Β΄ 2116) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυ−
πουργό, Συμεών Κεδίκογλου».
15. την υπ’ αριθμ. Υ144/2.8.2012 (Β΄ 2255) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός σχέσεων και αναδιάρθρω−
ση των αρμοδιοτήτων των υπαγόμενων στον Πρωθυ−
πουργό υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μέσων
Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας».
16. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμμα−
τείας Μέσων Ενημέρωσης−Γενικής Γραμματείας Ενημέ−
ρωσης και Επικοινωνίας λειτουργούν σε 24ωρη βάση
όλες τις ημέρες του μήνα για να αντιμετωπισθούν οι
ανάγκες άμεσης ενημέρωσης της ελληνικής και διε−
θνούς κοινής γνώμης επί ζητημάτων κυβερνητικής πολι−
τικής, καθώς και οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που
θα προκύψουν για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2013 από
τη διοργάνωση δημοσιογραφικών συνεδρίων, κέντρων
τύπου, την κάλυψη επισήμων επισκέψεων στη χώρα
μας προσωπικοτήτων άλλων χωρών, που επιβάλλουν
την καθ’ υπέρβαση εργασία των υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότη−
τας δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Μέσων
Ενημέρωσης−Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επι−
κοινωνίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες.
17. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παρα−
πάνω αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως δε−
κατέσσερις (14) υπάλληλοι ανά μήνα μέχρι τη συμπλή−
ρωση τετρακοσίων είκοσι (420) ωρών συνολικά για το
γ΄ τρίμηνο του έτους 2013.
18. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την
ως άνω απασχόληση προβλέπεται να ανέλθει έως το
ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €).
19. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπι−
σθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0512 του ειδικού φορέα
23/760 του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας
Μέσων Ενημέρωσης−Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
και Επικοινωνίας, οικονομικού έτους 2013 (υπ’ αριθμ.
12981/28.6.2013 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρω−
σης−Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και υπ’ αριθμ. 65615 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της
Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας έως
την 30.9.2013, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας δημοσιογράφων
της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης−Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να εργάζο−
νται καθ’ υπέρβαση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, ως εξής:
− έως δεκατέσσερις (14) υπάλληλοι μέχρι τη συμπλή−
ρωση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνολικών ωρών
κατά περίπτωση μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από
το νόμο αποζημίωση, για τους μνημονευόμενους στο
σκεπτικό της απόφασης αυτής λόγους με τις παρακάτω
διακρίσεις:
α) Η καθ’ υπέρβαση εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ειδικότητας δημοσιογράφων της Γε−
νικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης−Γενικής Γραμ−
ματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εγκρίνεται έως
τη συμπλήρωση τετρακοσίων είκοσι (420) ωρών για το
γ΄ τρίμηνο του έτους 2013.
β) Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι−
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας και όχι πλέον των τριάντα δύο
(32) ωρών συνολικά (ήτοι για αριθμό 16 ωρών εξαιρεσί−
μων και 16 ωρών νυκτερινών) ανά υπάλληλο μηνιαίως.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. 30094/469
(4)
Σύσταση και ορισμός μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου
Πιστοποιημένων Εκτιμητών στη Γενική Δ/νση Οικο−
νομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α 798).
2. α) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 128), όπως ισχύει.
β) Τα άρθρα 1 και 5 του π.δ. 249/1998 (Α΄ 186) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (π.δ. 284/1988).
γ) Το π.δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚΑ΄ 165).
δ) Το π.δ. 185/2009 « Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών κ.λ.π» ( ΦΕΚ Α΄ 213), όπως ισχύει.
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ε) Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221) όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144) «Διορισμός Υπουργού
και Υφυπουργών».
4. Την ανάγκη σύστασης Πειθαρχικού Συμβουλίου
πιστοποιημένων εκτιμητών σύμφωνα με την υποπα−
ράγραφο Γ.9 «Πειθαρχικό Συμβούλιο» και καθορισμό
εξουσιών αυτού σύμφωνα με την υποπαράγραφο Γ.10
«Εξουσίες Πειθαρχικού Συμβουλίου» της παραγράφου Γ΄
«Ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών» του
Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α΄ 107).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
6. Το έγγραφο του Συμβουλίου Επικρατείας με Α.Π. Γ 571/
20.6.2013 με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του.
7. Το έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με Α.Π. 307/
27.5.2013 με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του.
8. Το από 4/7/2013 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης
για την ανάδειξη των εκπροσώπων των πιστοποιημένων
εκτιμητών, αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται στη Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών πενταμελές Πειθαρχικό
Συμβούλιο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, το οποίο απο−
τελείται από:
α) τον Παναγιώτη Τσούκα του Κων/νου, Πάρεδρο
του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως τακτικό μέλος,
με αναπληρώτρια αυτού την Μαρλένα Τριπολιτσιώτη
του Παναγιώτου, Πάρεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας,
μετά από πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
β) την Ειρήνη Κατσικέρη του Φωτίου, Πάρεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό μέλος, με αναπλη−
ρώτρια αυτής την Λήδα Χαραλαμπίδου του Χρήστου,
Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά από πρόταση
του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ) την Παναγιώτα Μητροπούλου του Αθανασίου, Προϊ−
σταμένη της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικο−
νομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την
Ασημίνα Παπαϊωάννου του Ιωάννη, Προϊσταμένη του Τμή−
ματος Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών της ιδίας Δ/νσης.
δ) τον Ιωάννη Αλεξόπουλο του Σωτηρίου, πιστοποιη−
μένο εκτιμητή, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την
Χριστίνα Φωτοπούλου του Δημητρίου, πιστοποιημένη
εκτιμήτρια.
ε) τον Γεώργιο Καμπουρόπουλο του Αριστείδη, πιστο−
ποιημένο εκτιμητή, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή
τον Δημήτριο Μανουσάκη του Παναγιώτη, πιστοποιη−
μένο εκτιμητή.
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται ο
Παναγιώτης Τσούκας, ως ο αρχαιότερος εκ των δύο
Παρέδρων με αναπληρώτρια αυτού την Μαρλένα Τρι−
πολιτσιώτη.
Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται η
Πανδώρα Σύρου του Γεωργίου, υπάλληλος του Τμήμα−
τος Πληθυσμού και Απασχόλησης της Δ/νσης Κοινωνι−
κής Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής
με αναπληρώτρια αυτής την Κωνσταντία Παπαδοπού−
λου του Αντωνίου, υπάλληλο του Τμήματος Τριτογενούς
Παραγωγής της Δ/νσης Τομέων Παραγωγής της ιδίας
Γενικής Δ/νσης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Το έργο και οι εξουσίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου
ορίζονται ρητά στις υποπαραγράφους Γ.9 και Γ.10 του
Ν. 4152/9.5.2013.
Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής,
με δυνατότητα ανανέωσης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Αριθμ. ΔΕΛ Α 1109529 ΕΞ 2013
Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

(5)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρ−
θρου 3 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του
Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 280/1997 (ΦΕΚ Α΄ 203), με
τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των
Ελεγκτικών Κέντρων.
5. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1039/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 342), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 34
του Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄).
7. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαρα−
γράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώ−
του του Ν. 4093/2012, όπως ισχύει και την αριθ. Δ6Α
1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130/28.1.2013) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών».
8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1124/2013 (Φ.Ε.Κ. 1344 Β) από−
φασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων.
9. Το αριθΜ. 11494/14.3.2013 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Μεγά−
λων Επιχειρήσεων και την έγγραφη εντολή περί ανά−
θεσης ελέγχου επιχειρήσεων.
10. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγ−
χου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) τη διενέργεια
τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου όλων των
ανέλεγκτων χρήσεων των κατωτέρω:
α. CARRERA MOBILE Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 999844227) – Αρμόδια
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
β. Π. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – Α.ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ.
099034366) – Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.
γ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Α.Φ.Μ.
101409090) – Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
δ. ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ COMMUNICATION
EXCLUSIVE COMMEX Ε.Ε. (Α.Φ.Μ. 999959577) – Αρμόδια
Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
ε. PHONETRANS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΜΕΠΕ (Α.Φ.Μ. 998509206) – Αρμόδια Δ.Ο.Υ Παλλήνης.

στ. CENTER OF ACTION AND DEVELOPMENT A.E.
(Α.Φ.Μ. 094509535) – Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
ζ. GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (Α.Φ.Μ.
094459146) − Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
B. Στο παραπάνω Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται η
έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιο−
ρισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πρά−
ξεων, καθώς και των τυχόν συμπληρωματικών φύλλων
ή πράξεων, εφόσον συντρέξει περίπτωση, λαμβάνοντας
υπόψη και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1039/2012,όπως
ισχύει, καθώς και η περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των
σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των
οικείων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυ−
ξήσεων, τελών εισφορών και προστίμων με τη σύνταξη
και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των σχετικών χρη−
ματικών καταλόγων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
F
Αριθμ. ΔΕΣ Α 1109683 ΕΞ 2013
(6)
Επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων φορολογίας
εισοδήματος και λοιπών φορολογιών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
3 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρ−
θρου 66, του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 151), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 151), καθώς και του άρθρου 48 του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 248), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του
Ν. 2601/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 58), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1−13 του Ν. 3888/2010
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 175).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 67α του Κ.Φ.Ε.
7. Την ΠΟΛ. 1037/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 302) απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
8. Την ΠΟΛ. 1066/2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 647) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών.
9. Την ΠΟΛ. 1072/2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 577) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.
10. Την ΠΟΛ. 1178/2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2071) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 του άρθρου
34 του Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81).
12. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 35 και
των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 37 του Ν. 4141/2013
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4099/2012
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 250) και τις διατάξεις του άρθρου 47 του
Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 267).
14. Την αριθμ. Δ6Α 1027061 ΕΞ 2013/14.2.2013 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση
και ορισμός μελών Ομάδας εργασίας για την αξιολό−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γηση των κριτηρίων – κανόνων επιλογής υποθέσεων
Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών προς
έλεγχο, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 80 του
Ν. 3842/2010 (Α΄ 58)» όπως τροποποιήθηκε με την με
αρ. Δ6Α 1055574 ΕΞ 2013 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Δημοσίων Εσόδων, καθώς και το με αριθμ. 28.6.2013
πόρισμα της παραπάνω ομάδας εργασίας.
15. Την αριθμ. Δ6α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄
130) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
16. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η επιλογή των προς έλεγχο ανέλεγκτων υποθέσεων
και των οικονομικών ετών αυτών, θα γίνεται βάσει των
κριτηρίων που καθορίστηκαν με το υπ’ αριθμ. 17/28.6.2013
πόρισμα, της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1027061 ΕΞ 2013/14.2.2013 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και
ορισμός μελών Ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση
των κριτηρίων – κανόνων επιλογής υποθέσεων Φορολο−
γίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών προς έλεγχο,

24949

όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Δ6Α 1055574 ΕΞ 2013
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του
Ν. 3842/2010 όπως ισχύουν, στις επιλεγμένες υποθέσεις
θα προσδιορίζεται και η προς έλεγχο χρήση ή χρήσεις,
με βάση τα επιμέρους στοιχεία της υφιστάμενης μορι−
οδότησης (ύψος μορίων ανά χρήση).
3. Ο Προϊστάμενος της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας
υποχρεούται να προτείνει στη Γενική Διεύθυνση Φο−
ρολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
υποθέσεις για επιλογή, με βάση επιβαρυντικά στοιχεία
που έχει στη διάθεσή του.
4. Τα κριτήρια που προβλέπονται από την παράγραφο
1 της παρούσας δύναται να τροποποιούνται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ανάλογα με
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ελέγχων και
των νέων διαθέσιμων στοιχείων της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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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