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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4311 (1)
Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος 

Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγ−

ματος της Ελλάδος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος 
Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/1987),

β) των άρθρων 1, 21, 22 παρ, 2 εδαφ. β, και 103 του 
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως 
ισχύει,

γ) του Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσίας Γραφεί−
ων Βουλευτών (Τμήμα Β΄, ΦΕΚ 1123/Β/28−8−2002), όπως 
ισχύει,

2. το άρθρο 9 παρ. 2 και 4 της υπ’ αριθμ. 7876/6041/29−
11−2002 απόφασης του Προέδρου της Βουλής «Περί κα−
θορισμού της εργασιακής σχέσης και λοιπών θεμάτων 
των Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων», (ΦΕΚ 
1502/Β/29−11−2002),

3. τα υπ’ αριθ. 6999/2/16/13−03−2012 και 6999/2/17α΄/
11−04−2012 έγγραφα του Δ/ντή της Υπηρεσίας Ασφαλεί−
ας της Βουλής των Ελλήνων,

4. το με αριθ. 7231/Α/12/396148/30−03−2012 έγγραφο του 
Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
και με την αριθ. 7231/Α/12/566018/06−05−2012 έγκριση 
του ιδίου,

5. την ανάγκη εκπαιδεύσεως των Ειδικών Φρουρών της 
Βουλής των Ελλήνων σε θέματα αυτοάμυνας – αυτο−
προστασίας, οπλοτεχνικής – σκοποβολής, προστασίας 
επισήμων και φρούρησης στόχων, αυτοσχέδιοι εκρηκτι−
κοί μηχανισμοί – μέτρα αυτοπροστασίας, 

6. το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό δαπανών 
της Βουλής υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις για την 
εφαρμογή του προγράμματος, η σχετική δαπάνη του 
οποίου εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 6.000 
Ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ – 0881 του προϋπολο−
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γισμού δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2012, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για την εκπαίδευση των εβδομήντα δύο 
(72) Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων να εφαρ−
μοσθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης στα θέματα που 
ορίζονται στην κοινή απόφαση 4874/3324/20.5.2011 (ΦΕΚ 
1012/Β/26.5.2011) που εκπονήθηκε από την Αστυνομική 
Ακαδημία σύμφωνα με το 7231/Α/12/396148/30−03−2012 
έγγραφο του Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσης και 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας και εγκρίθηκε με το 7231/Α/12/566018/06−05−
2012 έγγραφο του ιδίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/37700/0023Α (2)
 Απόφαση εμφάνισης εσόδου ύψους €25 δισεκ., δανείου 

από το EFSF, για την κεφαλαιοποίηση των Ελληνι−
κών τραπεζών μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρημα−
τοπιστωτικής Σταθερότητας, εξαιτίας των απωλει−
ών που υπέστησαν από τις ανταλλαγές ομολόγων 
μέσω της διαδικασίας PSI.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ Α΄ 16/8.2.1994), όπως 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
247/27.11.1995), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 
2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν 
γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ Α΄ 43/22.3.1994), ως ισχύει.

4. Το άρθρο 1 του Ν. 4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων 
Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, του Σχεδίου 
του Μνημονίου Συνεννόησης και παροχή εξουσιοδοτή−
σεων για την υπογραφή τους» (ΦΕΚ Α΄ 28/14.2.2012).

5. Το άρθρο πρώτο του Ν. 4060/2012 «Κύρωση Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτή−
σεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης»» (ΦΕΚ 
Α΄ 65/22.3.2012).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/17.12.1990).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 151/6.7.1998) όπως τροποποι−
ήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ Α΄ 113/18.5.2011).

8. Την με αριθμό 2/22899/0023Α/15−3−2012 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δα−
πάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, 
των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 
Β΄ 785/16.3.2012) και ιδιαιτέρως την παράγραφο 3 του 
άρθρου 2 αυτής.

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

10. Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62 Α/2012).

11. Το από 10−5−2012 έγγραφο της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, αποφασίζουμε:

1. Την καταγραφή στα έσοδα του κρατικού προϋπο−
λογισμού έτους 2012, του ποσού των είκοσι πέντε δι−
σεκατομμυρίων ευρώ (€25.000.000.000), που αποτελούν 
το προϊόν του τρίτου μέρους (tranche) της πρώτης δό−
σης (installment) του δανείου που συνήψε το Ελληνικό 
Δημόσιο, στα πλαίσια της Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρημα−
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δη−
μοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
όπως περιγράφεται στο άρθρο πρώτο του Ν. 4060/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 65/22.3.2012).

2. Με βάση την παρούσα απόφαση και το από 10−5−2012 
έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, την εμφάνιση, στις 
19 Απριλίου 2012, στα πιστωτικά έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού έτους 2012, ΚΑΕ 5162 «Έσοδα από τη 
σύναψη δανείων μηχανισμού στήριξης», συνολικού πο−
σού €25.000.000.000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

Αριθμ. ΠΟΛ 1116 (3)
    Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των 

υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 
4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του 
Φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής με−
θόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση 
κατά το οικονομικό έτος 2012.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανα−

σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
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β) Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

γ) Την αριθ. Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο−
νόμου» (ΦΕΚ 2792 Β΄/8−12−2011).

δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 
Α΄ 151/16.9.1994).

ε) Την ΠΟΛ 1079/26.3.2012 (Υποβολή δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, με τη 
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδι−
κτύου και κωδικοί πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρο−
νικές υπηρεσίες).

στ) Την ΠΟΛ 1055/29.2.2012 Α.Υ.Ο. (Παράταση προθε−
σμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
οικον. έτους 2012.

ζ) Την ΠΟΛ.1235/24/11/2011 (ΑΔΑ: 457ΚΗ−19Κ) εγκύκλιό 
μας, (Οδηγίες για τη συμπλήρωση της κατάστασης φο−
ρολογικής αναμόρφωσης).

η) Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του 
ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄).

θ) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 
του νόμου 3943/31.3.2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) «Καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπη−
ρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Οικονομικών».

ι) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του 
ν. 3842/2010.

κ) Το γεγονός το ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδι−
καστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των 
φορολογικών υποχρεώσεων από τους υποκείμενους σε 
φόρο εισοδήματος, οι οποίοι αναφέρονται στην παρά−
γραφο 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. και για το λόγο αυτό 
από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τρόπος υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισο−
δήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994.

1. Υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr., οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. της παρ. 4 του άρθρου 2, 
ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι 
χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό, καθώς και οι αρχικές 
εκπρόθεσμες δηλώσεις με αποκλειστικά χρεωστικό υπό−
λοιπο και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα αναλυτι−
κής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) και του 
μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχει−
ρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) συμπεριλαμβανομένων 
και των καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης. 

Αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα Ε3 (με 
συνημμένη εφαρμογή υποβολής φορολογικής αναμόρ−
φωσης) και Ε2 (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακο−
λουθεί η υποβολή του σχετικών εντύπων. 

Η καταχώρηση των αναλυτικών στοιχείων του ισολο−
γισμού είναι προαιρετική. 

Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 
οικεία απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δεν συνυ−
ποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

2. Οι πάσης φύσεως τροποποιητικές και συμπληρωμα−
τικές δηλώσεις καθώς και οι εκπρόθεσμες μηδενικές ή 
πιστωτικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά στην 
Δ.Ο.Υ. 

3. Επίσης, η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην 
Δ.Ο.Υ. όταν το νομικό πρόσωπο:

α. έχει κάνει διακοπή εργασιών.
β. ζητάει συμψηφισμό του χρεωστικού υπολοίπου, εν 

όλω ή εν μέρει, με απαιτήσεις κατά του δημοσίου σύμ−
φωνα με το άρθρο 11 του ν. 3943/2011. 

γ. έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή υποβάλλει με επιφύ−
λαξη.

δ. είναι εταιρίες που ασχολούνται με την ανέγερση 
και πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή την εκτέλεση 
δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και προσδιορίζουν τεκμαρ−
τά κέρδη (κωδ. 100 της δήλωσης Ε5). 

ε. κάνει χρήση του μειωμένου συντελεστή που προ−
βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε. και 
συμπεριλαμβάνονται κέρδη από υποκαταστήματα που 
δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

στ. προέρχονται από μετατροπή ή μετασχηματισμό 
ή συγχώνευση ή απορρόφηση στο έτος της διαχειρι−
στικής περιόδου.

ζ. είναι εταιρείες εκτελωνιστών στις οποίες συμμετέ−
χουν περισσότερα των 3 μελών.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας 
ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου εισο−
δήματος νομικών προσώπων και των συνυποβαλλομέ−
νων εντύπων, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 
10 εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής στη Δ.Ο.Υ..

Ως τεχνική αδυναμία θεωρείται:
• Όταν εμφανίζονται λάθος δεδομένα από το Μητρώο 

TAXIS, είτε στο ΝΠ είτε στα μέλη με αποτέλεσμα να μην 
υπολογίζονται ορθά οι συντελεστές φορολόγησης. Στις 
περιπτώσεις αυτές ως αποδεικτικό στοιχείο μη δυνα−
τότητας υποβολής ηλεκτρονικά, αποτελεί η εκτύπωση 
της πρώτης και της τελευταίας σελίδας της φόρμας 
με τα πλήρη στοιχεία.

• Όταν υπάρχει ασυμφωνία του πραγματικού ποσού 
προκαταβολής του προηγούμενου οικ. έτους με αυτό 
που είναι καταχωρημένο στο αρχείο προκαταβολών του 
TAXIS. Στις περιπτώσεις αυτές ως αποδεικτικό στοι−
χείο μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά, αποτελεί 
η εκτύπωση της πρώτης σελίδας της φόρμας με τα 
πλήρη στοιχεία και το ποσό του κωδικού 008.

• Όταν εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχετε υποχρέωση 
υποβολής για το συγκεκριμένο έντυπο και για το διά−
στημα αναζήτησης υποχρεώσεων που επιλέξατε» και 
εφόσον, το Ν.Π. είναι υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης και 
έχει επιλεγεί από αυτό ο σωστός τύπος εντύπου Φ.Ε., 
τότε στις περιπτώσεις αυτές ως αποδεικτικό στοιχείο 
μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά, αποτελεί η 
εκτύπωση της σελίδας με το μήνυμα όπου εμφανίζεται 
ο Α.Φ.Μ. του Ν.Π.

• Όταν εμφανίζονται λάθη και δεν επιτρέπεται η ολο−
κλήρωση της διαδικασίας υποβολής. Στις περιπτώσεις 
αυτές η Γ.Γ.Π.Σ. διερευνά το πρόβλημα και στη συνέ−
χεια αποστέλλει έγγραφο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την 
εμπρόθεσμη παραλαβή της δήλωσης.

• Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή δη−
λώσεων εταιρειών, οι οποίες έχουν εισοδήματα που 
απαλλάσσονται της φορολογίας στο όνομα του νομικού 
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προσώπου (οι κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλ−
λεύονται μέχρι 2 φορτηγά ή επιβατικά Δ.Χ., οι λοιποί 
υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που εκμε−
ταλλεύονται ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης και 
οι συνιδιοκτησίες που συνεκμεταλλεύονται αλιευτικά 
σκάφη μέχρι και δέκα (10) κόρους ολικής χωρητικότητας, 
στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά επαγγελματίες 
αλιείς, (άρθρο 64 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.)., θα γίνεται χρήση 
του κωδικού 059 του εντύπου Ε5, τόσο στο TAXIS (εφαρ−
μογή της Δ.Ο.Υ.) όσο και στο TAXISNET (διαδίκτυο).

Ο κωδικός αυτός θα λειτουργεί ως μειωτικός των 
κερδών που έχουν αναγραφεί στον κωδικό 040 και 
προέρχονται από εισοδήματα που απαλλάσσονται της 
φορολογίας στο όνομα του νομικού προσώπου. 

Ο κωδικός 048 θα περιλαμβάνει μόνο τα κέρδη για τα 
οποία το νομικό πρόσωπο πρέπει να φορολογηθεί. 

Η περιγραφή του κωδ. 059 συμπληρώνεται με την 
αιτιολογία της εκάστοτε περίπτωσης από τον υποβάλ−
λοντα.

4. Η υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε5) 
με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
του ειδικού δικτύου TAXISnet πραγματοποιείται από 19 
Απριλίου 2012.

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική υποβολή κατάστασης 

φορολογικής αναμόρφωσης

1. Η φορολογική αναμόρφωση υποβάλλεται, σε όλες 
τις περιπτώσεις, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών με−
θόδων, εκτός των περιπτώσεων που είναι αδύνατη από 
τους υπόχρεους, η προμήθεια κωδικών πρόσβασης.

2. Όταν η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισο−
δήματος γίνεται ηλεκτρονικά, τότε η φορολογική ανα−
μόρφωση συνυποβάλλεται με το έντυπο Ε3.

3. Όταν η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισο−
δήματος γίνεται σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα) μέσω 
Δ.Ο.Υ., η φορολογική αναμόρφωση εξακολουθεί να υπο−
βάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω ανεξάρτητης 
εφαρμογής της ΓΓΠΣ μέχρι τις 22.6.2012.

4. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά το 
έντυπο Ε3 και δεν συνυποβλήθηκε εκ παραδρομής η 
φορολογική αναμόρφωση, τότε αυτή μπορεί να υποβλη−
θεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ανεξάρτητης 
εφαρμογής της ΓΓΠΣ μέχρι τις 22.6.2012.

5. Όταν από την ανωτέρω φορολογική αναμόρφωση 
προκύπτουν ποσά που έπρεπε να καταχωρηθούν στο 
Ε3, και συγκεκριμένα στον κωδικό 196 ή στους κωδι−
κούς 564−567, τότε προκύπτει υποχρέωση υποβολής σε 
έντυπη μορφή (χειρόγραφα), τροποποιητικών δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των πινάκων της 
κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, θα εμφανίζε−
ται προειδοποιητικό μήνυμα προκειμένου οι υπόχρεοι να 
επιβεβαιώνουν ότι η υπόψη κατάσταση είναι μηδενική. 

7. Στις περιπτώσεις τροποποιητικής δήλωσης φορολο−
γίας εισοδήματος λόγω της φορολογικής αναμόρφωσης, 
η δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα υποβάλλεται σε 
έντυπη μορφή (χειρόγραφα) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενώ 
η  κατάσταση αναμόρφωσης θα υποβάλλεται υποχρε−
ωτικά μέσω διαδικτύου, αλλά σε ανεξάρτητο εξωτερικό 
πρόγραμμα.

8. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τροποποίηση της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αλλά απαιτείται η 

συμπλήρωση του ΙV πίνακα με τους έμμεσους – πα−
ρακρατηθέντες φόρους τότε θα υποβάλλεται μόνο η 
κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης μέσω της ανε−
ξάρτητης εφαρμογής υποβολής.

Άρθρο 3
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής 

και καταβολής του φόρου

Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν τη δήλωση φόρου ει−
σοδήματος (Ε5) και καταβάλλουν το φόρο με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, 
οφείλουν να δώσουν εντολή πληρωμής για την εφάπαξ 
ή με δόσεις καταβολή του φόρου, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία, σε τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το 
Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία 
αυτή. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβο−
λής της δήλωσης παράγει το σημείωμα για πληρωμή 
του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», 
στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής 
στην τράπεζα.

Σε περίπτωση που επιλέγεται η καταβολή του οφειλό−
μενου ποσού στις προβλεπόμενες από το νόμο δόσεις, 
στις συμβεβλημένες τράπεζες καταβάλλεται μόνο η 
πρώτη δόση, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Όταν από τη δήλωση προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό 
αποτέλεσμα τότε η δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε 
κατά το χρόνο λήψης του μοναδικού αριθμού καταχώ−
ρησης.

Άρθρο 4
Ημερομηνία υποβολής

1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μέσω διαδι−
κτύου, είναι η 18η Μαΐου 2012.

2. Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορο−
λογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις τεχνικές – οικοδο−
μικές επιχειρήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
ΚΦΕ, που εξακολουθούν να προσδιορίζουν τα καθαρά 
τους κέρδη εξωλογιστικά με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ΚΦΕ, οι οποίες λόγω της τεχνικής αδυ−
ναμίας της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδή−
ματός τους μέσω διαδικτύου, υποβάλλουν την δήλωσή 
τους σε φυσική μορφή (χειρόγραφα) στην Δ.Ο.Υ..

3. Για τις χρεωστικές δηλώσεις ως χρόνος υποβο−
λής της δήλωσης, θεωρείται ο χρόνος πληρωμής του 
οφειλόμενου ποσού (ολόκληρου ή της πρώτης δόσης 
κατά περίπτωση) στην τράπεζα. Για τις δηλώσεις που 
υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ο πρόσθετος φόρος που 
οφείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2523/1997 
καταλογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Άρθρο 5
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., 
αμέσως μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των δη−
λώσεων και την διαπίστωση της καταβολής του φόρου, 
ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασι−
κών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα 
TAXIS.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης 
του περιεχομένου των δηλώσεων Φόρου εισοδήματος 
καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων.
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Άρθρο 6
Ισχύς της Απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για το οικονομικό έτος 
2012 και η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φόρου 
Εισοδήματος και Απόδοσης του Φόρου με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, 
είναι προαιρετική.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαΐου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Αριθμ. ΠΟΛ 1118 (4)
    Παράταση της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρή−

σεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κα−
τοικιών (περιπτώσεις γ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 45 του ν. 2238/1994).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 

Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Την με αριθμό Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄) απόφαση 

του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδι−
ότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 
του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄).

4. Τις διατάξεις περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).

5. Την ΠΟΛ.1034/3.2.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 441 Β΄) περί της 
διαδικασίας υποβολής από τις επιχειρήσεις σχετικών 
στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και 
κατοικιών σε στελέχη και υπαλλήλους τους.

6. Την ΠΟΛ.1089/29.3.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1146 Β΄) αναφο−
ρικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής από 
τις επιχειρήσεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων 
και κατοικιών.

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του 
ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσι−
οδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να 
παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται 
από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιχειρήσεων προκει−
μένου για την υποχρεωτική υποβολή σχετικών στοιχείων 
που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών σε 
στελέχη και υπαλλήλους τους υπό μορφή ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
και με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, και 
εξαιτίας της υποβολής πληθώρας αιτημάτων για παρά−
ταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ΚΑ−
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ αυτών για λόγους δικτυακών υποδομών. 

9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής από τις επι−
χειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή 
Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περιπτώσεις γ΄ και στ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994) 
για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012 (χρήσεις 2010 και 
2011) που λήγει την 30η Απριλίου 2012 μέχρι και την 
31η Μαΐου 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F

    Αριθμ. Φ.411/161/249207 Σ. 368 (5)
Τροποποίηση της Φ.411/150326/Σ.1373/27−04−2012/αποφ. 

ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέ−
σεων, αποσπάσεων των Αξιωματικών, Ανθυπασπι−
στών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Eξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων. Συγκρό−
τηση και λειτουργία των κατά κλάδο συμβουλίων με−
ταθέσεων» (ΦΕΚ τ. Β΄ 1400/30−04−2012).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις:
α. Του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄/254) «περί Οργανώσεως 

της Ιατρικής Αντιλήψεως».
β. Του Ν.Δ. 1400/1973 (ΦΕΚ Α΄/114) «περί Καταστάσεως 

των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων».
γ. Του Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ Α΄/160) «περί Ιεραρχίας και 

Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων Εθελο−
ντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων».

δ. Του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ Α΄/279) «Περί Στρατεύσεως 
των Ελληνίδων».

ε. Του Ν. 1513/1985 (ΦΕΚ Α΄/12) «Οπλίτες του Στρατού 
Ξηράς με Πενταετή Υποχρέωση και άλλες Διατάξεις».

στ. Του άρθρου 13 του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ Α΄/112) «Προ−
έλευση των Μονίμων Αξιωματικών του Οικονομικού και 
του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων 
και άλλες Διατάξεις».

ζ. Του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄/35) «Οργάνωση και λειτουρ−
γία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος 
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

η. Του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄50) «Προστασία του ατόμου 
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα−
κτήρα».

θ. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ι. Του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄39) «Καθο−
ρισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημόσιου τομέα».

ια. Του Ν. 2936/2001 (ΦΕΚ Α΄166) «Επαγγελματίες Οπλί−
τες και άλλες Διατάξεις».

ιβ. Του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224) «Υπαί−
θρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων 
και άλλες διατάξεις».

ιγ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 98/22 Απρ 05, τ. Α΄).

ιδ. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ιε. Του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Υπηρεσιακή εξέλιξη 
και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − 
Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολο−
γίας και συναφείς διατάξεις» και ιδίως την εξουσιοδο−
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τική διάταξη του άρθρου 8 «Συγκρότηση Συμβουλίων 
Μεταθέσεων – Προσφυγές».

ιστ. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄/243) «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

ιζ. Της Φ.411/150326/Σ.1373/27−04−2012/αποφ. ΑΝΥΕΘΑ 
«Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο−
σπάσεων των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξι−
ωματικών των Ενόπλων δυνάμεων. Εξειδίκευση κριτη−
ρίων και λοιπών θεμάτων. Συγκρότηση και λειτουργία 
των κατά κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων» (ΦΕΚ τ. Β΄ 
1400/30−04−2012).

ιη. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 της Φ.411/150326/
Σ.1373/27−04−2012/αποφ. ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση θεμάτων τοπο−
θετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων των Αξιωματικών, Αν−
θυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων δυνάμεων. 
Εξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων. Συγκρότηση 
και λειτουργία των κατά κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων» 
(ΦΕΚ τ. Β΄ 1400/30−04−2012) τροποποιείται ως εξής:

«5. Έναρξη ισχύος της παρούσας από την 01 Ιανουα−
ρίου 2013.»

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ. 400/10/81896 Σ. 298 (6)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/

27.5.2011 απόφασης ΥΕΘΑ «Διοικητικά και άλλα ευερ−
γετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσω−
πικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» (ΦΕΚ Β΄ 
1139/3−6−2011).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του Ν.Δ. 1032/1971 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Περί του Σώμα−

τος Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων», όπως ισχύει 
σήμερα.

β. Της παραγράφου 24 του άρθρου 5 του Ν. 2292/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνι−
κής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνά−
μεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με την 
παράγραφο 47 του άρθρου 71 του Ν. 3883/10 (ΦΕΚ 167 
Α΄) «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων 
Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ΠΔ 63/05 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίη−
ση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

δ. Της Φ.400/32/82424/Σ.343/27.5.2011 απόφασης ΥΕΘΑ 
«Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες 
στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλή−
ματα» (ΦΕΚ Β’ 1139/3−6−2011) όπως τροποποιήθηκε με 
τη Φ.400/46/83395/Σ.447/8.8.2011 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 
Β΄ 1800/9−8−2011).

ε. Του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ’ του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89) 
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστι−
κών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».

στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/
27.5.2011 απόφαση ΥΕΘΑ «Διοικητικά και άλλα ευεργε−
τικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτε−
ρα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» (ΦΕΚ Β΄ 1139/3−6−
2011), όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.400/46/83395/Σ.447/
8.8.2011 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 1800/9−8−2011), ως ακο−
λούθως:

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 τροποποιείται ως 
εξής: «Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν 
τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, 
καθώς και διαζευγμένοι γονείς που ασκούν την επιμέ−
λεια ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, εκτελούν μόνο 
υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση. Απαλλάσ−
σονται, επίσης, από τη συμμετοχή τους στις ασκήσεις, 
εφόσον αυτό είναι δυνατόν εκ της φύσεως των καθη−
κόντων τους και της ασκήσεως.»

β. Η παράγραφος 2δ του άρθρου 5 τροποποιείται ως 
εξής: «Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν τουλάχι−
στον ένα τέκνο ανήλικο, καθώς και διαζευγμένοι γονείς 
που ασκούν την επιμέλεια ενός τουλάχιστον ανήλικου 
τέκνου.»

γ. Η παράγραφος 2γ του άρθρου 6 τροποποιείται ως 
εξής: «Των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς 
και των διαζευγμένων γονέων που ασκούν την επιμέλεια 
ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου.»

δ. Προστίθεται άρθρο 10 Α με τίτλο «Άδειες χωρίς 
αποδοχές» ως εξής:

«1. Στους γονείς στρατιωτικούς που έχουν τέκνο ηλικί−
ας έως και έξι (6) ετών επιτρέπεται η χορήγηση άδειας 
χωρίς αποδοχές, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού του 
οικείου Γενικού Επιτελείου, μέχρι δύο έτη και μέχρι ένα 
έτος για κάθε επιπλέον τέκνο. Η διάρκεια της άδειας αυ−
τής δε μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε έτη.

2. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρα−
γράφου 1 του παρόντος ο άλλος δεν έχει δικαίωμα 
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα να κάνει χρήση της 
άδειας και των διευκολύνσεων των άρθρων 9 και 10 
της παρούσης.

3. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέν−
νησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια 
της παραγράφου 1 του παρόντος δικαιούται ο γονέας 
στρατιωτικός που ασκεί την επιμέλεια.

4. Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές δεν λογίζεται 
ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζε−
ται για τις βαθμολογικές προαγωγές και μισθολογικές 
προσαυξήσεις των στρατιωτικών.»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24889

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Φ. 10070 /10855/730 (7)
Παροχές ανεργίας στους ασφαλισμένους του Κλάδου 

Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ − MME.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρά−

φου Θδ. του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. 41 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 17/2.5.2012 απόφαση Δ.Σ. του ΕΤΑΠ − 

ΜΜΕ που λήφθηκε κατά την 2.5.2012 συνεδρίασή του.
3. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 72 του β.δ. της 

29/5−25/6/1958 (Φ.Ε.Κ. 96 Α΄) και της παρ. 3 του άρθρου 
77 του β.δ. της 29/5−25/6/1958 όπως έχει προστεθεί με 
το β.δ. 335/1970 της 5−5−1970 (Φ.Ε.Κ. 103 Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του
β.δ. 456/1967 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 10 του Π.Δ. 384/1993 (Φ.Ε.Κ. 163 Α΄) και της 
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 20 του β.δ. 456/1967 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Π.Δ. 63/1975 
(Φ.Ε.Κ. 21 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 
58 Α΄).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/
2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. 201, Α΄) «Με−
ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του 
π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. 102, Α΄) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

8. Τις διατάξεις της αριθμ. 2876/7.10.2009 (Φ.Ε.Κ. 2234, Β΄)
απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. 243, Α΄) «Δι−
ορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφα−
σης αυτής προκαλείται σύμφωνα με το 26387/2187/Κ05 
9−5−2012 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε. δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Λογαριασμού Ανεργίας Προ−
σωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης 
και του Λογαριασμού Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης του Κλάδου ανεργίας και δώρου του 
Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. ύψους 3.600.000 € και 1.800.000 € αντι−
στοίχως για το τρέχον έτος, που θα καλυφθεί από τους 
Κ.Α.Ε. 0651 και 0639, αποφασίζουμε:

1. Οι ασφαλισμένοι του Λογαριασμού Ανεργίας Προ−
σωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλο−
νίκης και του Λογαριασμού Ανεργίας Τεχνικών Τύπου 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου ανεργίας και δώ−

ρου του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. μπορούν σε περίπτωση άσκησης 
του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.) 
να δικαιωθούν του επιδόματος ανεργίας των ανωτέρω 
Λογαριασμών, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός 
διμήνου από την άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης. 
Ειδικά για όσους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 
της παρούσας βρίσκονται ήδη σε καθεστώς επίσχεσης 
εργασίας η ανωτέρω δίμηνη προθεσμία αρχίζει από τη 
δημοσίευση της απόφασης αυτής.

2. Για τη χορήγηση του επιδόματος της προηγούμενης 
παραγράφου σε ασφαλισμένο απαιτείται σχετική από−
φαση του Δ.Σ. του Ταμείου, που εξετάζει τη συνδρομή 
των σχετικών προϋποθέσεων που προβλέπονται από 
τους οικείους Λογαριασμούς για τη χορήγηση του επι−
δόματος ανεργίας καθώς και τις προϋποθέσεις νόμιμης 
άσκησης της επίσχεσης. Σε περίπτωση που ακολου−
θήσει καταγγελία της σύμβασης εργασίας, το χρονικό 
διάστημα της επιδότησης της παρ. 1 της παρούσας 
προσμετράται στη συνολική διάρκεια καταβολής του 
επιδόματος ανεργίας, όπως προσδιορίζεται από τις δι−
ατάξεις των ανωτέρω Λογαριασμών και ο συνολικός 
χρόνος επιδότησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβαίνει τα οριζόμενα απ’ τις διατάξεις αυτές.

3. Σε περίπτωση που ο εργοδότης καταβάλει στον 
εργαζόμενο αποδοχές υπερημερίας που αντιστοιχούν 
σε χρονικό διάστημα για το οποίο ο ασφαλισμένος 
επιδοτήθηκε λόγω ανεργίας, ο εργοδότης υποχρεού−
ται να παρακρατήσει για λογαριασμό του Ταμείου τα 
καταβληθέντα επιδόματα ανεργίας και να τα αποδώσει 
εντός 15 ημερών, διαφορετικά αυτά εισπράττονται κατά 
τα οριζόμενα στον Κ.Ε.Δ.Ε.

Ο εργοδότης δικαιούται να μην καταβάλει αποδοχές 
υπερημερίας, αν ο εργαζόμενος δεν προσκομίζει πι−
στοποιητικό του Ταμείου σχετικά με τα επιδόματα που 
εισέπραξε. Εάν ο εργοδότης δεν προβεί στην ανωτέρω 
παρακράτηση, οφείλει να καταβάλει τα σχετικά ποσά 
στο Ταμείο ευθυνόμενος ο ίδιος έναντι αυτού σαν να 
είχε προβεί στην παρακράτηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. 41253 (8)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ελληνικού

Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του Α.Ν. 1712/1939 «περί Ελληνικού Ινστιτούτου Διε−

θνούς και Αλλοδαπού Δικαίου» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ−
θηκε με το π.δ. 63/2005, γ) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και δ) του άρθρου 
20 του Ν. 4024/2011 «Συντάξεις Δημοσίου, ενιαίο μισθο−
λόγιο, εργασ. εφεδρεία κ.λπ.».
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2. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου λόγω αύ−
ξησης όγκου εργασιών, που οφείλεται στην αποχώρηση 
τριών (3) υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης, στην ανά−
γκη λειτουργίας της βιβλιοθήκης κατά τις απογευματι−
νές ώρες καθώς και στην ανάγκη μεταφοράς μέρους της 
βιβλιοθήκης σε άλλο χώρο με την ταυτόχρονη αναδι−
οργάνωση της απομένουσας, για την αντιμετώπιση των 
οποίων κρίνεται αναγκαία η καθιέρωση με αμοιβή εργα−
σίας, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλη−
σης πέντε (5) υπαλλήλων του ως άνω Ινστιτούτου.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, ανώτατου 
ύψους 4.180,00 €, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ−
μένες για τον σκοπό αυτό πιστώσεις του από 4.5.2012 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ελληνικού Ινστιτού−
του Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου (Κ.Α.Ε. 0261).

4. Το υπ’ αριθ. 378/2012 απόσπασμα πρακτικού συνεδριά−
σεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου της 14ης Μαρτίου 2012.

5. Την υπ’ αριθ. 120/8−5−2012 απόφασης − Πράξης δέ−
σμευσης του ποσού των 5.250,00 ευρώ από το κατά το 
νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο του Ελληνικού Ινστιτού−
του Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
εργασίας πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής απασχό−
λησης πέντε (5) υπαλλήλων του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου έως 20 ώρες μηνιαί−
ως ανά υπάλληλο και μέχρι 800 ώρες συνολικά, από 
έως 31.12.2012, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, 
όπως αναφέρονται στο σημείο 2 του προοιμίου.

Υπεύθυνη για την κατανομή ανά υπάλληλο και τον 
έλεγχο πραγματοποίησης των ανωτέρω υπερωριών ορί−
ζεται η μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του Γραφείου 
Διοικητικού − Οικονομικού, Σοφία Μάλλιου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, 

  Αθήνα, 11 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  
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