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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΠΟΛ. 1207 (1)
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 

(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως 
ισχύει. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 

14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παρά−
γραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 
Α΄/31.12.2013).

2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως 
τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 
Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014), 
ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014) και ΠΟΛ. 
1201/4.9.2014.

3. Την ανάγκη παροχής του κατάλληλου χρόνου για 
την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσε−
ων φορολογικών στοιχείων του πρώτου, δεύτερου και 
τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014. 

4. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. 
ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων 
φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφο−
ριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τις 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 
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1299 Β΄), ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014) και 
ΠΟΛ. 1201/4.9.2014, ως ακολούθως:

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και 
τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλ−
λονται μέχρι το χρόνο υποβολής του τέταρτου τριμήνου 
του έτους αυτού, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 
2015.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 
F

   Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1126657 ΕΞ 2014 (2)
Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικο−

νομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 106 Ν. 2362/

1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων»

3) Την ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 τ.Β΄/24.09.2012) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μικών.

4) Την αρ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−1−2013 (Β΄ 130 και 
372) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την 
αρ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄ 2003) «Μεταβίβα−
ση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι−
κονομικών».

5) Το αρ. 1012/16.5.2014 έγγραφο της Ε.Κ.Χ.ΑΑ.Ε.
6) Το αρ. 836/31.03.2014 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου 

Βόλβης.
7) Το αρ. 1426/29.05.2014 έγγραφο του Επιμελητηρίου 

Λευκάδας.
8) Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη 

στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 

την είσπραξη των εσόδων:
α) της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε. (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡ−

ΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.)
β) της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Βόλβης.
γ) του Επιμελητηρίου Λευκάδας.
2) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω 

παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης 
ποσοστό 10%.

Κατ' εξαίρεση κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Ορ−
γανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης 
αποζημίωσης,όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές 
δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών δεν λαμβάνο−
νται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.

3) Τα ποσά που παρακρατούνται θα αποδίδονται στον 
Κ.Α.Ε. 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4) Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσης παύει να 
ισχύει κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση που αφορά 
τον Ο.Κ.Χ.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡ−
ΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 
F

     Αριθμ. οικ. 10432/1115/Φ.15 (3)
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/ 

2012 (Β΄ 1048) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και 
των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται 
στα πολεοδομικά διατάγματα». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τε−

χνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριο−
τήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143), όπως ισχύει και ειδικότερα της παραγράφου 9 
του άρθρου 20 αυτού,

β) του νόμου 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιο−
μηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο 
της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68), 
όπως ισχύει,

γ) του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),

δ) του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση 
του Π.Δ. 85/2012 (Α΄141)−Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως» (Α΄152),

ε) του Π.Δ. 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γε−
νικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α΄ 96) και του Π.Δ. 
396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομη−
χανίας» (Α΄ 172), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135), το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99), το 
άρθρο 21 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και το Π.Δ. 182/2005 
(Α΄ 230),

στ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153),

ζ) του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

2. Την υπ’ αριθμ. 34658/4.7.2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄1825).
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3. Την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 3137/191/Φ.15/2012 
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς 
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγ−
ματα» (Β΄ 1048) όπως τροποποιήθηκε από τις κοινή 
υπουργική απόφαση οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (Β΄ 3251) 
και Φ15/48/5/2014.

4. Την από 25/7/2014 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσί−
ας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καταργείται το άρθρο 4 της κοινής υποιυργικής από−
φασης οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048), όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει και αναριθμούνται τα άρθρα 5 
και 6 αυτής σε 4 και 5 αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Ο πίνακας του Παραρτήματος της ΚΥΑ οικ. 3137/191/2012 
(Β΄ 1048) συμπληρώνεται με τις προσθήκες με α/α 58α 
και 58β (κάτω από τη δραστηριότητα με α/α 58) και 84α 
(κάτω από τη δραστηριότητα με α/α 84) και τροποποι−
είται ως προς τις δραστηριότητες με α/α 149, 150, 158, 
175, 267, 270, 280 και 281, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙ−
ΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ

58α Ψυγεία συντήρησης δερμά−
των και γούνας 52.10 Το σύνολο

58β Αποθήκες ακατεργάστων 
δερμάτων 52.10 > 1t ≤ 1t

Οι ποσότητες αναφέ−
ρονται σε αποθηκευ−

τική ικανότητα

84α
Παραγωγή λιπαντικών ελαί−
ων πετρελαίου. βαρέων πα−
ρασκευασμάτων π.δ.κ.α.

19.20.29 Το σύνο−
λο

149

Παραγωγή βασικών πολύτι−
μων μετάλλων, συμπεριλαμ−
βανομένων των συμπυκνω−
μάτων τους. 

24.41 Το σύνο−
λο 

Εκτός των περιπτώσε−
ων που αναφέρονται 
στον αύξοντα αριθμό 

150

150

Παραγωγή κραμάτων από 
πολύτιμα μέταλλα
Παραγωγή ημικατεργασμέ−
νων προϊόντων από πολύτι−
μα μέταλλα
Παραγωγή αργύρου για την 
επένδυση κοινών μετάλλων
Παραγωγή χρυσού για την 
επένδυση κοινών μετάλλων 
ή αργύρου
Παραγωγή λευκόχρυσου ή 
συναφών μετάλλων για την 
επένδυση χρυσού, αργύρου 
ή κοινών μετάλλων.

24.41 >1.000 kg/
έτος

1.000−150 
kg/έτος

<150 kg/ 
έτος 

Εργαστήρια

Οι ποσότητες αναφέ−
ρονται στην δυναμι−
κότητα της εγκατά−
στασης ως προς το 
παραγόμενο προϊόν

158

Παραγωγή άλλων μη σιδη−
ρούχων μετάλλων (χρωμίου, 
μαγγανίου, νικελίου κλπ.) 
από μεταλλεύματα ή οξεί−
δια, συμπεριλαμβανομένων 
των συμπυκνωμάτων αυτών

24.45.11 Το σύνο−
λο

175

Κατασκευή περίστροφων, 
πιστολιών, μη πολεμικών 
πυροβόλων και παρόμοιων 
συστημάτων.
Επισκευή και συντήρηση 
όπλων και οπλικών συστη−
μάτων

25.40.12 >250 kW ≤250 kW
Οι μονάδες αναφέρο−
νται σε εγκατεστημέ−

νη ισχύ
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267
Υπηρεσίες επεξεργασίας 
υγρών βιομηχανικών απο−
βλήτων

Το σύνο−
λο

270

Εγκαταστάσεις απορρύπαν−
σης & διάλυσης οχημάτων 
τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) 
χωρίς τεμαχισμό

Q>1.000 Q≤1.000 Q: αριθμός ΟΤΚΖ ετη−
σίως

280

Χερσαίες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης πετρελαίου, 
υγρών καυσίμων και χημι−
κών προϊόντων. Δεν περι−
λαμβάνεται η αποθήκευση 
των προϊόντων που αναφέ−
ρονται στον α/α 286

> 100.000 
MT ή κ.μ.

100.000 – 
300 MT ή 

κ.μ.

< 300 MT ή 
κ.μ.

Οι μονάδες αναφέρο−
νται σε αποθηκευτική 

ικανότητα. Τα κ.μ. 
ή MT αναφέρονται 

αντίστοιχα στην περί−
πτωση αποθήκευσης 

υγρών ή στερεών 
προϊόντων (πλην στε−

ρεών καυσίμων)

281

Χερσαίες εγκαταστάσεις 
παντός είδους αποθήκευ−
σης επικίνδυνων προϊόντων 
μ.α.κ., σύμφωνα με την από−
φαση ΑΧΣ 265/2002 και τον 
Κανονισμό CLP 1278/2008/
EK, όπως εκάστοτε ισχύουν, 
που χαρακτηρίζονται ως: α) 
οξείας τοξικότητας κατηγο−
ρίας 1,2 για την κατάποση 
και το δέρμα και κατηγορί−
ας 1,2,3 για την εισπνοή, β) 
καρκινογόνα, μεταλλαξιο−
γόνα ή επικίνδυνα για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 
1,2, γ) επικίνδυνα για το 
υδάτινο περιβάλλον κατη−
γορίας 1,2

> 500 MT 500 MT Ως άνω

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
F

   Αριθμ. 28836/1878 (4)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη−

μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Πάρου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τρο−
ποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις»

β) Του 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/Α΄/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄)

δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141/Α/2012).

2. Το αριθ. 02/17−7−2014 αντίγραφο πρακτικού της Δι−
οικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Πάρου σχετικά 
με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Πάρου, το οποίο μας 
εστάλη με το υπ' αριθμ. 456/22−7−2014 διαβιβαστικό.

3. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:




