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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1065606/7222/ΔΕ−Β΄ (ΦΕΚ 951 

Β΄/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού 
τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παρα−
γράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 
Α΄/23.3.1990).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  16 του άρθρου 8 του 

Ν. 1882/1990, με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά 
που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για 
οποιαδήποτε συναλλαγή, θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από της ημερομηνίας κατάρτισης και υπογρα−
φής από την αρμόδια ΔΟΥ κ.λπ.

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/ 
1998 (ΦΕΚ 238/Α΄/ /22.10.1998), με τις οποίες ορίζεται ότι 
με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσι−
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να 
καθορίζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 
στις οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπο−
νται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 
και των άρθρων 47 και 55 του Ν. 2065/1992, όπως αυτά 
ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπό−

χρεοι από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφο−
ρετικός τρόπος υποβολής αυτών.

3. 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 και 372) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε συ−
μπληρώθηκε και ισχύει.

4. Την αριθ. πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ. 360 Υ.Ο.Δ.Δ.) 
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών».

5. Την ανάγκη απλούστευσης της υφιστάμενης διαδι−
κασίας υποβολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση.

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Η παράγραφος 2 της αριθ. 1065606/7222/ΔΕ−Β΄ (ΦΕΚ 
951 Β΄/31.7.2000) ΑΥΟ αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτη−
δευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο 
επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet 
με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγρά−
φου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990», ως συνημμένο υπόδειγμα, 
η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20η ημέρα των μη−
νών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου 
έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα 
συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγού−
μενο ημερολογιακό τρίμηνο».

Κατά τα λοιπά η αριθ. 1065606/7222/ΔΕ−Β΄ (ΦΕΚ 951 
Β΄/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου 
υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του 
άρθρου 8 του Ν. 1882/1990, όπως ισχύει, εξακολουθεί 
να ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης.
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(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟ−

ΔΩΡΟ του Χαραλάμπους για λαθρεμπορία καπνικών.

Με την 2/2008/20−1−2015 καταλογιστική πράξη 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
του Τελωνείου Οινόης, επιβάλονται κατ’ άρθρο 155 
Ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμονής, 
κάτοχο του υπ’ αριθμ. 801347/13.3.2004 δελτίου ταυτό−
τητας κυπριακών αρχών, ΔΑΣΚΑΛΟ ΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 
του Χαραλάμπους:

1. Ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λα−
θρεμπορία καπνικών, ύψους είκοσι έξι εκατομμυρίων 
εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ 
ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (26.904.138,93 €), τα 
οποία προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. 
επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού εξακοσίων σα−
ράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ 
και τριάντα τριών λεπτών (645.699,33 €) και

2. Ως αλληλέγγυα υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λα−
θρεμπορία καπνικών, ύψους πέντε εκατομμυρίων δια−
κοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων 
ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (5.280.134,48 €), τα οποία 
προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τε−
λών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού εκατόν είκοσι έξι 
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και είκοσι τριών 
λεπτών (126.723,23 €).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΖΑΜΠΕΤΗ ΓΙΑΜΟΥΡΗ
F

Αριθμ. Φ.512.3/2015/− 1157/2015 (3)
Ζύγιση έμφορτων Φ/Γ οχημάτων στην πορθμειακή 

γραμμή Ρίου – Αντιρρίου.

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 141 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄ 261) «Περί 

Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»,
β) των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού 

Λιμένα Πάτρας (Β΄ 217/1978),
γ) τις διατάξεις του αριθμ. 14 Γενικού Κανονισμού 

Λιμένα (Β΄ 5/1997) και ειδικότερα τις παραγράφους 3 
και 4 του άρθρου 7,

δ) την αρ. πρωτ.: Μ.Φ.2113.9/34/04/29−10−04 Διαταγή 
Υ.Ε.Ν./Δ.Λ.Α. Α΄,

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

στ) του άρθρου 30 παράγραφος 2 του Π.δ. 81/2014 
(Α΄ 125),

ζ) την ΩΠ:081515/01−15 Διαταγή Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ./
Δ.Λ.Α. Β΄.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

3. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης αστυνόμευσης 
και εύρυθμης λειτουργίας της πορθμειακής γραμμής 
Ρίου−Αντιρρίου αποφασίζουμε:

1. Κατά τον έλεγχο των προς φόρτωση Φ/Γ οχημά−
των, στην πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, από 
τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας/Α΄ 
Λ/Τ Ρίου, να γίνονται αποδεκτά ζυγολόγια με ανώτατο 
χρονικό όριο μεταξύ ώρας ζύγισης και άφιξη του οχή−
ματος στο λιμένα τις τέσσερις (04) ώρες. Στο σώμα 
του κατατεθέντος ζυγολογίου θα αναγράφονται οι 
αριθμοί κυκλοφορίας του προς επιβίβαση Φ/Γ οχήμα−
τος ή ελκυστήρα καθώς και του ρυμουλκούμενου ή 
συρόμενου οχήματος, σε περίπτωση που ο αριθμός 
κυκλοφορίας είναι διαφορετικός στο δεύτερο τμήμα 
του φ/γ οχήματος.

2. Δε θα επιτρέπεται η φόρτωση έμφορτου Φ/Γ οχή−
ματος σε πλοίο της πορθμειακής γραμμής Ρίου – Αντιρ−
ρίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 
7 του αριθμ. 14 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Β΄ 5/1997), 
ο οδηγός του οποίου δεν προσκομίζει ζυγολόγιο σύμ−
φωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην 
παράγραφο (1) της παρούσης.

3. Μια (01) φορά την εβδομάδα με μέριμνα του εκά−
στοτε Διοικητή Κ.Λ. Πάτρας/Α΄ Λ/Τ θα πραγματοποιείται 
δειγματοληπτικά επαναζύγιση Φ/Γ οχημάτων για διαπί−
στωση ορθότητας των προσκομιζόμενων ζυγολογίων.

4. Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λειτουργία γεφυροπλά−
στιγγας στους λιμένες Ρίου και Αντιρρίου και η εφαρ−
μογή της ανατίθεται στο Κ.Λ. Πάτρας/Α΄Λ/Τ.

5. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης ανεξάρτητα 
από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και 
στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄ 261), 
το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
Π.δ. 381/1995 (Α΄ 214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο μόνο του Π.δ. 193/2001 (Α΄ 156), όπως συμπλη−
ρώθηκε με το Π.δ. 105/2007 (Α΄ 131).

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δύο (02) 
μήνες μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 21 Ιανουαρίου 2015

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02002461702150004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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