
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 276
10 Φεβρουαρίου 2014

3535

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυ−

μάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυ−
δρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπη−
ρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, 
ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευ−
τηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφω−
νίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 
4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26−07−2013).  ................................ 1

 Έγκριση: α) υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή−
λων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα−
λίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ., κατά τις απογευματινές 
ώρες για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2014 
και β) απασχόλησης υπαλλήλων του ΚΕ.Μ.Ε. τις 
νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών και τις νυ−
χτερινές ή ημερήσιες ώρες Κυριακών και λοιπών 
εξαιρέσιμων ημερών, για τη συμπλήρωση της υπο−
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για το χρονι−
κό διάστημα από 20/3/2014 έως 30/9/2014. .............. 2

Ρύθμιση της αλιείας μακρύπτερου τόνου (Thunnus 
alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius) για το έτος 
2014. ........................................................................................................... 3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1033 (1)
Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυ−

μάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρο−
μείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, 
επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θερα−
πευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών στα−
θερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26−07−2013). 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 

4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26−7−2013), περί παροχής πληρο−
φοριών από τρίτους.

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρα−
γράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 περί 
σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων (ΦΕΚ 222 
Α΄− 12/11/2012), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. 1/16−1−2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων». 

4. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων σχε−
τικά με την εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013 
(ΦΕΚ 170 Α΄).

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

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πλη−
ροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26−7−2013), σχε−
τικά με τον τρόπο και χρόνο υποβολής και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα, ορίζουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύ−
ματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση 
καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυ−
δρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

1.1. Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και 
των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμά−
των, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρι−
σης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα 
ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
καθώς και οι Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, 
υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην 
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e− Εφαρμογές), 
καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που 
αφορούν:

1.1.α Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων 
καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προ−
ηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που 
παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/ συνδι−
καιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό 
έτος αναφοράς.

Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό 
του ευρώ, ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ 
λαμβάνεται η τιμή της ημερομηνίας πίστωσης των τό−
κων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών 
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συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς.

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβι−
βάζονται τα εξής: 

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος 
πληρωμών,

β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαι−
ούχων του λογαριασμού,

γ) ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν 
δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,

δ) Αριθμός λογαριασμού,
ε) Ποσά πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέ−

σεων και repos,
στ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217, 
ζ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.
1.1.β Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι εμ−

φανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστωσης 
αθροιστικά μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων (50.000) 
ευρώ. 

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.β, διαβι−
βάζονται τα εξής: 

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος 
πληρωμών,

β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαι−
ούχων του λογαριασμού,

γ) ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν 
δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,

δ) Αριθμός λογαριασμού,
ε) Ποσά συνολικής χρέωσης και πίστωσης,
στ) Ποσό μεγαλύτερης συναλλαγής ανά λογαριασμό,
ζ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217, 
η) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.
1.1.γ Ποσά με υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης 

της αξίας χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας μεγαλύτερης 
από 100.000 ευρώ. 

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.γ, διαβι−
βάζονται τα εξής: 

α) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαι−
ούχων,

β) ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν 
δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,

γ) Αξία χαρτοφυλακίου αρχής και τέλους χρήσης,
δ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.
1.2. Επιπλέον, οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρι−

σης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστω−
τικών ή και χρεωστικών) συμπεριλαμβανομένων των 
συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικά Α.Τ.Μ. (Αυτόματες 
Ταμειολογιστικές Μηχανές) διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υπουργείου Οικονομικών, στοιχεία που αφορούν 
σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί 
στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός 
Ελλάδας.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι:
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από 

την Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Αριθμός κάρτας πληρωμών τράπεζας εκδότη που 

δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα ασφαλείας.

γ) Πλήθος συναλλαγών καρτών που εκκαθαρίστηκαν, 
ανά μήνα βάση της ημερομηνίας συναλλαγής από την 
Τράπεζα. 

δ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ που εκκαθαρί−
στηκαν, ανά μήνα βάση της ημερομηνίας συναλλαγής 
από την Τράπεζα. 

Στο πλήθος των συναλλαγών του στοιχείου (β) προ−
σμετρώνται οι εκκαθαρισθείσες συναλλαγές αγορών και 
επιστροφών (ακυρώσεων). Στην αξία των συναλλαγών 
του στοιχείου (δ) αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών 
(ακυρώσεων) από τα ποσά των αγορών (net balance). 
Στην αξία των συναλλαγών καταγράφεται το σύνολο 
του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι 
το ποσό της δόσης).

1.3. Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχεί−
ων των παραγράφων 1.1. και 1.2. είναι ετήσια και ως 
καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 
του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. Ειδικά τα 
στοιχεία των περιπτώσεων 1.1.β και 1.1.γ, για την πρώ−
τη εφαρμογή και μόνο, μπορούν να αποσταλλούν εώς 
31 Μαρτίου 2014. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο 
τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην 
ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. 

1.4. Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα 
ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 
διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών 
στοιχεία που αφορούν σε: 

α) μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις 
και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομι−
κών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,

β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, 
μέσω πιστωτικών καρτών.

1.4.α Αναφορικά με τις μεταφορές πίστωσης που εκ−
κινούνται από λογαριασμό πληρωμών που τηρεί στο 
πιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πλη−
ρωμών ο πληρωτής/εντολέας και τα εμβάσματα, που 
εκκινούνται με μετρητά, χωρίς τήρηση λογαριασμού 
πληρωμών, διαβιβάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από 
την Τράπεζα της Ελλάδος,

β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του 
λογαριασμού που χρεώνεται,

γ) Συνολικός αριθμός δικαιούχων στο λογαριασμό που 
χρεώνεται,

δ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λο−
γαριασμού,

ε) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος 
γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου 
δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ,

στ) Μοναδικός κωδικός αναφοράς του εμβάσματος, 
ζ) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής, σε ISO code 4217,
η) Ποσό συναλλαγής,
θ) Ημερομηνία συναλλαγής,
ι) Χώρα προορισμού της μεταφοράς πίστωσης ή του 

εμβάσματος, σε ISO code 3166,
ια) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου,
ιβ) Τράπεζα δικαιούχου, BIC,
ιγ) Πληροφορίες μηνύματος (εφόσον συμπληρωθούν 

από τον πληρωτή).
1.4.β Αναφορικά με τις άμεσες χρεώσεις, διαβιβάζονται:
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από 

την Τράπεζα της Ελλάδος,
β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή / οφειλέτη ή πρώτου δι−

καιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται,
γ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λο−

γαριασμού,
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δ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος 
γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου 
δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ,

ε) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής, σε ISO code 4217,
στ) Ποσό συναλλαγής,
ζ) Ημερομηνία συναλλαγής,
η) Κωδικός χώρας προορισμού της άμεσης χρέωσης, 

σε ISO code 3166,
θ) Επωνυμία δικαιούχου,
ι) Τράπεζα δικαιούχου εξωτερικού, BIC,
ια) Πληροφορίες μηνύματος (εφόσον συμπληρωθούν 

από τον πληρωτή).
1.4.γ Αναφορικά με τη χρήση τραπεζικών επιταγών 

(εσωτερικού και εξωτερικού) για τη μεταφορά κεφα−
λαίων στο εξωτερικό, διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας που εκδίδει την τρα−
πεζική επιταγή όπως ορίζεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος,

β) Αριθμός τραπεζικής επιταγής,
γ) Ημερομηνία έκδοσης της τραπεζικής επιταγής,
δ) Ονοματεπώνυμο εντολέα / συναλλασσόμενου,
ε) ΑΦΜ εντολέα / συναλλασσόμενου,
στ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,
ζ) Ποσό,
η) Εις διαταγή,
θ) Είδος συναλλαγής
1.4.δ Αναφορικά με συναλλαγές καρτών πληρωμής 

(χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων κ.λπ.) που 
πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένες με τις τράπεζες 
επιχειρήσεις, διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από 
την Τράπεζα της Ελλάδος,

β) ΑΦΜ επιχείρησης,
γ) Επωνυμία επιχείρησης,
δ) Διακριτικός τίτλος επιχείρησης,
ε) Πλήθος συναλλαγών καρτών για την περίοδο ανα−

φοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συ−
ναλλαγής από την τράπεζα,

στ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο 
αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της 
συναλλαγής από την τράπεζα.

Στο πλήθος των συναλλαγών του στοιχείου (ε) προ−
σμετρώνται οι συναλλαγές αγορών και επιστροφών 
(ακυρώσεων).

Στην αξία των συναλλαγών του στοιχείου (στ) αφαι−
ρούνται τα ποσά των επιστροφών / ακυρώσεων από τα 
ποσά των αγορών (net balance). Διευκρινίζεται ότι, στην 
αξία των συναλλαγών πρέπει να καταγράφεται και το 
σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων 
(και όχι το ποσό της δόσης).

 1.5. Η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1.4. θα γίνεται 
απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 
ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Ειδικά 
για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνε−
ται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ), ενώ 
η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων είναι μηνιαία και 
πρέπει να γίνεται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα 
από το μήνα αναφοράς. Οι προδιαγραφές του αρχείου 
και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα 
στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. 

1.6. Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και 
των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμά−
των που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να 

διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών 
αρχεία για τις παρακάτω ομάδες πελατών τους που 
ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου»:

α) ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι 
πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους 
πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 
ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω του εκάστοτε 
ορίου που τίθεται με την απόφαση αριθ. 281/5/17−3−2009 
(ΦΕΚ 650/Β΄/9−4−2009) της Επιτροπής Τραπεζικών και 
Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

β) νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων 
οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το 
εκάστοτε όριο του ποσού που τίθεται με την απόφαση 
αριθ. 281/5/17−3−2009 (ΦΕΚ 650/Β΄/9−4−2009) της Επιτρο−
πής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

Αναφορικά με τις παραπάνω πληροφορίες, διαβιβά−
ζονται ειδικότερα τα πιο κάτω στοιχεία:

Ελεύθεροι επαγγελματίες: 
1) Α.Φ.Μ. 
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται
3) Επώνυμο
4) Όνομα
5) Πατρώνυμο
6) Ημερομηνία Γέννησης (εφόσον υπάρχει στο μηχα−

νογραφικό σύστημα του ιδρύματος)
7) Υπηκοότητα
8) Είδος πιστοποιητικού (Αρ. Δελτίου ταυτότητας, Αρ. 

Διαβατηρίου − εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύ−
στημα του ιδρύματος)

9) Επαγγελματική δραστηριότητα
10) Διεύθυνση
11) Τηλέφωνο (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό 

σύστημα του ιδρύματος)
12) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που δι−

ατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα)
13) Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν 

συνδικαιούχοι στο λογ/σμό, αναφέρονται με τη σειρά 
αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του 
ιδρύματος)

14) Α.Φ.Μ. συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν, αναφέρο−
νται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό 
σύστημα του ιδρύματος)

15) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 
1/1 εκάστου έτους

16) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογα−
ριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα 
από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και 
επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών 
λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαρια−
σμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)

17) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 
31/12 εκάστου έτους

Νομικά Πρόσωπα:
1) Α.Φ.Μ. 
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται
3) Επωνυμία
4) Διεύθυνση
5) Νομική Μορφή
6) Αντικείμενο Δραστηριότητας
7) Εν ενεργεία Νόμιμοι εκπρόσωποι (Ονοματεπώνυμο, 

Πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.)
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8) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που δια−
τηρεί ή στους οποίους συμμετέχει στο ίδρυμα)

9) Συνολικές καταθέσεις μετρητών εκάστου έτους, 
στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται 
καταθέσεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη 
στην ίδια τράπεζα)

10) Συνολικές αναλήψεις μετρητών εκάστου έτους, 
στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται 
αναλήψεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη 
στην ίδια τράπεζα)

11) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 
1/1 εκάστου έτους

12) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 
31/12 εκάστου έτους

13) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογα−
ριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα 
από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και 
επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών 
λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαρια−
σμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)

1.7. Η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1.6. θα γίνεται 
απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 
ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. 

Η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων αυτών είναι 
ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30η 
Απριλίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. 
Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβα−
σής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της 
Γ.Γ.Δ.Ε. 

Άρθρο 2
Πληροφορίες από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης

2.1. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν 
στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης (e− Εφαρμογές), σε ηλεκτρονική κατάσταση, περι−
εχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες 
τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου 
που προβλέπεται από το άρθρο 18 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167 Α΄/23−07−2013). 

 Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) ΑΦΜ υπόχρεου, 
β) Αριθμός συμβολαίου, 
γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος,
δ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης. 
2.2. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν 

επίσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης (e−Εφαρμογές), σε ηλεκτρονική κατάσταση 
στοιχεία που αφορούν σε αποζημιώσεις που καταβάλ−
λουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω 
ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την 
απώλεια του εισοδήματος.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α). Ονοματεπώνυμο δικαιούχου
β). Α.Φ.Μ δικαιούχου 
γ). Ποσό αποζημίωσης
δ). Αριθμός δικαστικής απόφασης
ε) Ημερολογιακό έτος είσπραξης
2.3. Η διαβίβαση των στοιχείων του άρθρου αυτού 

θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρ−
χείου. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος δια−

βίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα 
της Γ.Γ.Δ.Ε. 

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, 
είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 
28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφο−
ράς. Ειδικά για στοιχεία της παραγρ. 2.2 που αφορούν 
την χρήση 2013, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία 
η 14η Μαρτίου 2014. 

Άρθρο 3
Πληροφορίες από ιδιωτικά θεραπευτήρια 

3.1. Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων 
της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνω−
στικών κέντρων), διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην 
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e− Εφαρμογές), σε 
ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία με ιατρικές πράξεις. 
Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την επέμβαση,
β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού,
γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης επέμβασης, 
δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νό−

σων – Διαγνώσεων (ICD−10)/ιατρικών πράξεων. 
Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα τα ιδιωτικά ια−

τρικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων 
πλαστικής χειρουργικής. 

Δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω στοιχεία οι 
αμοιβές που αφορούν διαγνωστικές εξετάσεις, και οι 
αμοιβές ιατρών, που αφορούν αποκλειστικά επισκέψεις 
για ιατρικές γνωματεύσεις.

3.2. Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συ−
στήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Οι προδιαγραφές 
του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτη−
θούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. 

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, 
είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 
31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

Άρθρο 4
Πληροφορίες από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 

4.1. Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαί−
δευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με 
εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα 
ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, διαβιβάζουν 
στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e− Eφαρμο−
γές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονική κατάσταση κα−
ταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες 
παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά ημε−
ρολογιακό έτος.

4.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) ΑΦΜ υπόχρεου προς καταβολή. Για την εφαρμογή 

της παρούσης ως υπόχρεος θεωρείται ο γονέας ή ο 
κηδεμόνας ή τρίτο πρόσωπο που καταβάλει σταθερά 
τα δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

β) Ονοματεπώνυμο υπόχρεου, εφόσον δεν έχουν δοθεί 
στοιχεία για το ΑΦΜ αυτού έως την ημερομηνία υπο−
γραφής της παρούσης.

γ) Συνολικό ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και ποσό 
αμοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, με−
ταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδιές, κ.λπ.).

4.3. Τις παραπάνω υποχρεώσεις έχουν και τα ιδιωτικά 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3539

εκπαιδευτήρια που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα ως 
Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Παραρτήματα ξένων Πανεπι−
στημίων, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, 
Ινστιτούτα Σπουδών, επαγγελματικές και τεχνικές σχο−
λές. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβί−
βασής του, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. 

4.4. Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συ−
στήματος μεταφόρτωσης αρχείου. 

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, 
είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 
31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

Άρθρο 5
Πληροφορίες από εταιρίες σταθερής και

κινητής τηλεφωνίας

5.1. Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης (e− Εφαρμογές), σε ηλεκτρονική 
κατάσταση, στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τη−
λεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό 
κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη 
χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής 
τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε 
μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι 
φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβα−
ρύνσεις υπέρ τρίτων. 

5.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) ΑΦΜ υπόχρεου συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής 

ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ), 
β) Ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους (καθαρή 

αξία λογαριασμού),
γ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.
5.3 Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη 

Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e− Εφαρ−
μογές) / Τμήμα Α΄, ταχυδρομικώς σε ψηφιακό μέσο 
αποθήκευσης (cd/dvd). Οι προδιαγραφές του αρχείου 
θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. 

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, 
είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 
31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

Άρθρο 6
Πληροφορίες από εταιρείες

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

6.1. Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας δι−
αβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία 
κατανάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των 
συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέρ−
γειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, 
καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. 

6.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) Αριθμός Παροχής, 
β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτό−

τητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),
γ) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες 

(KWh),
δ) Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (καθαρή αξία λογα−

ριασμού),

ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.
6.3 Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη 

Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e− Εφαρ−
μογές) / Τμήμα Α΄, ταχυδρομικώς σε ψηφιακό μέσο 
αποθήκευσης (cd/dvd). Οι προδιαγραφές του αρχείου 
θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. 

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, 
είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 
31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

Άρθρο 7
Πληροφορίες από εταιρείες ύδρευσης

7.1. Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν στη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι−
κονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης 
και κόστος νερού των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο 
κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές 
επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ 
τρίτων. 

7.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται, αφορούν μόνο σε 
συνδρομητές με ετήσια κατανάλωση νερού συνολικής 
αξίας χίλια (1.000) ευρώ και άνω και είναι τα ακόλουθα:

α) Αριθμός Παροχής, 
β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτό−

τητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),
γ) Κόστος νερού (καθαρή αξία λογαριασμού), 
δ) Κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα (m³), 
 ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.
7.3. Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη 

Γ.Γ.Δ.Ε., Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e− Eφαρ−
μογές) μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συ−
στήματος μεταφόρτωσης αρχείου ή ταχυδρομικώς σε 
ψηφιακό μέσο αποθήκευσης (cd/dvd). Οι προδιαγραφές 
του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτη−
θούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. 

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, 
είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 
31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

Άρθρο 8
Χρόνος διατήρησης των στοιχείων

8.1. Οι φορείς διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν 
στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στη μορφή 
με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, εκτός των 
στοιχείων της παραγράφου 1.6 του άρθρου 1, τα οποία 
διατηρούν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

8.2. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ−
γείου Οικονομικών θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για 
χρονικό διάστημα έξι (6) ετών.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2013 και 
εφεξής, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 1.4 του 
άρθρου 1, η οποία ισχύει για τα στοιχεία από 01/01/2014 
και εφεξής. 

Κάθε προηγούμενη απόφαση με την οποία ζητούνται 
τα ίδια με την παρούσα απόφαση στοιχεία, παύει να 
ισχύει από την έναρξη ισχύος της παρούσης, όπως αυτή 
περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο. 
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Άρθρο 10

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
F

Αριθμ. 81/14462 (2)
     Έγκριση: α) υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ., κατά τις απογευματινές ώρες για το 
χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2014 και β) απασχόλη−
σης υπαλλήλων του ΚΕ.Μ.Ε. τις νυχτερινές ώρες ερ−
γάσιμων ημερών και τις νυχτερινές ή ημερήσιες ώρες 
Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, για τη συ−
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
για το χρονικό διάστημα από 20/3/2014 έως 30/9/2014.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.

β) Της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ. 1. της παραγρά−
φου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 
Α΄), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

γ) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α΄), «Οργάνωση και λει−
τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160 Α΄), «Σύστημα προστα−
σίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας», 
όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 41 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», 
όπως ίσχυε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του 
Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με τo άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98 A΄).

ζ) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α), «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες».

2. Την αριθμ. Υ44/5−7−2012 (ΦΕΚ 2094 Α΄), «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο».

3. Τις αριθμ. οικ. 2/85127/0022/22−11−2012 και οικ. 
2/78400/0022/14−11−2011 εγκυκλίους του Υπουργείου 
Οικονομικών σχετικά με κοινοποίηση μισθολογικών δι−
ατάξεων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226 Α΄).

4. Το αριθμ. 15513/9−12−2013 έγγραφο του ΕΛ.Γ.Α., σχε−
τικά με αίτημα για έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης υπαλλήλων του, για το χρονικό διάστημα μέχρι 
31/12/2014.

5. Το από 28/3/2006 Πρακτικό Συμφωνίας Διευθέτησης 

Χρόνου Εργασίας μεταξύ του ΕΛ.Γ.Α. και του Πανελλή−
νιου Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛ.Γ.Α.

6. Τις αριθμ. 372/16−1−2014 και 364/16−1−2014 αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού του 
ΕΛ.Γ.Α. με τις οποίες εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης συ−
νολικού ύψους εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000,00) ευρώ 
περίπου, για την πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης 
του τακτικού και έκτακτου προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α..

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους εκατόν πέ−
ντε χιλιάδων (105.000,00) ευρώ περίπου, σε βάρος του 
προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2014 στον οποίο 
έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις με τα στοιχεία 
Κ.Λ. 60.00.020 και Κ.Λ. 60.06.020, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την με αμοιβή: α) υπερωριακή απασχό−
ληση 18.000 ωρών κατά τις απογευματινές ώρες για 
εκατόν ογδόντα (180) υπαλλήλους του Οργανισμού Ελ−
ληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ., ύψους 
ογδόντα εννέα χιλιάδων (89.000,00) ευρώ περίπου για 
την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, για το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 31−12−2014 και 
β) απασχόληση 5.135 ωρών για δέκα έξι (16) υπαλλήλους 
του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) του 
ΕΛ.Γ.Α. τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών και τις 
νυχτερινές ή ημερήσιες ώρες Κυριακών και λοιπών εξαι−
ρέσιμων ημερών για τη συμπλήρωση της υποχρεωτι−
κής εβδομαδιαίας εργασίας, για το χρονικό διάστημα 
εφαρμογής του Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας 
έτους 2014, από 20/3/2014 έως 30/9/2014, ύψους δέκα έξι 
χιλιάδων (16.000,00) ευρώ περίπου.

2. Η παραπάνω απασχόληση του προσωπικού κατά 
τις απογευματινές ώρες καθώς και τις νυχτερινές ώρες 
εργάσιμων ημερών και τις νυχτερινές ή ημερήσιες ώρες 
Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών για τη συ−
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσια−
κών αναγκών στον ΕΛ.Γ.Α., οι οποίες μεταξύ άλλων είναι:

α) Η εκτίμηση των ζημιών που προξενούνται στη φυ−
τική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο από κινδύνους 
ασφαλιστικά καλυπτόμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στους Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. και η κατα−
βολή των σχετικών αποζημιώσεων στους δικαιούχους 
παραγωγούς.

β) Η υλοποίηση προγραμμάτων για χορήγηση Κρα−
τικών Οικονομικών Ενισχύσεων για ζημιές που προξε−
νούνται σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις από 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και θεομηνίες.

γ) Επιπλέον η σχεδίαση, η υλοποίηση και η παρακο−
λούθηση της Δήλωσης Καλλιέργειας και Εκτροφής, η 
διασφάλιση των εσόδων του και ταυτόχρονα η ταύτιση 
της Δήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής με τα δη−
λωθέντα για ζημιές και εκτιμηθέντα αγροτεμάχια που 
έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των πάγιων 
διοικητικών αναγκών.

δ) Η εφαρμογή του Προγράμματος Χαλαζικής Προ−
στασίας κατά το χρονικό διάστημα 20−3−2014 έως 30−
9−2014 ένεκα του οποίου απασχολείται προσωπικό 
του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών ΚΕ.Μ.Ε., το 
οποίο καλύπτεται από την από 28−3−2006 υπογραφεί−
σα Συμφωνία Διευθέτησης Χρόνου Εργασίας, κατά τις 
νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών και τις νυχτερινές 
ή ημερήσιες ώρες Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων 
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ημερών, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, την αποχώρηση 
μεγάλου μέρους των τακτικών υπαλλήλων κατά τα έτη 
2010−2011−2012−2013, λόγω συνταξιοδότησης και τα κύ−
ρια χαρακτηριστικά των αντικειμένων του ΕΛ.Γ.Α. όπως 
η εποχικότητα (παγετοί χειμώνα ή άνοιξης κ.λ.π.), το 
έκτακτο των γενονότων (χαλαζοπτώσεις, ανεμοθύελλες, 
πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.) και κυρίως το επείγον των 
περιπτώσεων (π.χ. εκτίμηση ζημιών ζωικού κεφαλαίου 
εντός 48 ωρών, εκτίμηση ζημιών που σημειώθηκαν κοντά 
στο στάδιο συγκομιδής των προϊόντων, έγκαιρη κατα−
βολή των αποζημιώσεων) και επιπλέον το γεγονός όπ οι 
παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις ζημιώνονται 
καταβάλλουν, εκτός από τις ασφαλιστικές τους εισφορές 
και τα τέλη εκτίμησης για την έγκαιρη διενέργεια των 
πραγματογνωμοσυνών των ζημιών, είναι απαραίτητη η 
ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού 
του ΕΛ.Γ.Α. σε 180 υπαλλήλους της Κεντρικής Διοίκη−
σης και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του και 
για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων 
ημερών και τις νυχτερινές ή ημερήσιες ώρες Κυριακών 
και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας σε 16 υπαλλήλους 
του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.).

3. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως και θα πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες 
μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και μέχρι 22ας ώρας.

4. Υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω 
είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 984/14241 (3)

    Ρύθμιση της αλιείας μακρύπτερου τόνου (Thunnus 
alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius) για το έτος 2014.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄/2005). 

β. Του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 2732/99 «Διεπαγγελμα−
τικές οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154/τ.Α΄).

γ. Tου β.δ. 666/66 περί αδειών αλιευτικών σκαφών 
(ΦΕΚ 160Α/66).

δ. Του π.δ. 79/07 «αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 
… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
(ΦΕΚ 95Α/2007).

2. Τον Καν. (ΕΚ) 2371/2002 του Συμβουλίου για τη 
διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών 
πόρων στο πλαίσιο της Κ.Αλ.Π.

3. Τον Καν. (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά 
με μέτρα διαχείρισης για βιώσιμη εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα.

4. Τον Καν. (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου περί θε−
σπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης 
των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

5. Τον Καν. (ΕΚ) 404/2011 της Επιτροπής περί θεσπί−
σεως λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή 
του Καν. (ΕΚ) 1224/09.

6. Τον Καν. (ΕΚ) 1006/2008 του Συμβουλίου σχετικά 
με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών 
εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση 
σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και 
(ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 3317/94.

7. Τον Καν. (ΕΕ) 201/2010 της Επιτροπής περί θεσπί−
σεως λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1006/2008.

8. Την ανάγκη τήρησης των διεθνών κανόνων και των 
υποχρεώσεων της Χώρας σε διεθνές και κοινοτικό επί−
πεδο, για τη διαχείριση και βιώσιμη εκμετάλλευση των 
πόρων των θυννοειδών και των συγγενών ειδών στη 
ζώνη αρμοδιότητας της Διεθνούς Σύμβασης για τη δι−
ατήρηση των ειδών αυτών (Σύμβαση ICCAT). 

9. Την αριθμ. 5088/78186/25−06−2013 (ΦΕΚ 1680Β΄) 
Υπουργική Απόφαση περί ‘Ρύθμισης της αλιείας μεγά−
λων πελαγικών ψαριών’.

10. Το γεγονός ότι το 2014 αποτελεί το πρώτο έτος 
εφαρμογής της αριθμ. 5088/78186 Υπουργικής Απόφα−
σης και διαπιστώθηκε ότι δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη 
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αλιέων.

11. Τη γνωμοδότηση με αριθμό 260/2014 του Συμβου−
λίου Αλιείας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης αδειών αλίευσης μα−
κρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) και ξιφία (Xiphias 
gladius) για το έτος 2014 γίνονται δεκτές εφόσον οι 
αιτούντες:

α) πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις υποβολής της 
αριθμ. 5088/78186/25−06−2013 (ΦΕΚ 1680Β΄) Υπουργικής 
Απόφασης έως 31 Αυγούστου 2013 και 

β) η διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα 
ολοκληρωθεί μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας θα πρέπει να εξετά−
σουν τις ανωτέρω αιτήσεις και να αποφασίσουν για 
τη χορήγηση αδειών αλίευσης μακρύπτερου τόνου 
(Thunnus alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius) έτους 2014, 
μέχρι 31 Μαρτίου 2014.

Οι άδειες που θα χορηγηθούν με βάση την παρούσα 
απόφαση θα ισχύουν έως 31−12−2014.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ  
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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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