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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 54706
(1)
Καθορισμός της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης
αμιγών επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοική−
σεων και διαμερισμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 198 και των παρ. 1 και 2
του άρθρου 199 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης

και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
των οικείων περιφερειών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Λύση και εκκαθάριση των αμιγών νομαρχιακών
επιχειρήσεων
1. Οι αμιγείς νομαρχιακές επιχειρήσεις λύονται με από−
φαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρι−
ση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα
περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στην
οικεία περιφέρεια.
Άρθρο 2
Ορισμός εκκαθαριστών
1. Η εκκαθάριση γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελε−
γκτές που ορίζονται από το περιφερειακό συμβούλιο.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή τους.
2. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδί−
καια η εξουσία των μελών του διοικητικού συμβουλίου
και τις αρμοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές, με
εξαίρεση τις αρμοδιότητες που αποφασίζει να ασκεί το
περιφερειακό συμβούλιο. Επίσης, με τον ορισμό των εκ−
καθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των ελεγκτών
τυχόν τακτικού διαχειριστικού ελέγχου. Οι οριζόμενοι
εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά
τους, να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της
επιχείρησης.
3. Οι οριζόμενοι εκκαθαριστές δεν διώκονται ποινικώς,
δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν
οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη
της αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης προς το Δημόσιο
ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του
χρόνου βεβαίωσης τούτων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3
Διαδικασία εκκαθάρισης

1. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς
υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις και εξοφλούνται
τα χρέη ή οι οφειλές της επιχείρησης. Το σύνολο της
περιουσίας της επιχείρησης ή μέρος αυτής ρευστοποι−
είται μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των χρεών
ή οφειλών της επιχείρησης δεν μπορεί να εξοφληθεί
από τα εισπραττόμενα έσοδα.
2. Το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται
στην οικεία περιφέρεια. Οι λογαριασμοί της εκκαθά−
ρισης εγκρίνονται από το περιφερειακό συμβούλιο, το
οποίο επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκα−
θαριστών, από κάθε ευθύνη. Οι συζητήσεις και οι απο−
φάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά
στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της
επιχείρησης.
Άρθρο 4
Διάρκεια σταδίου εκκαθάρισης
Η εκκαθάριση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο
από τρία έτη από την ημερομηνία έναρξής της. Για τη
συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας απαιτεί−
ται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου περιφερειακού
συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να
υπερβεί την πενταετία.
Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

F
Αριθμ. Δ6Γ 1177129 ΕΞ 2011
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−
1998 (Β 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
«Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων
από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστή−
ματα «Έσοδα − Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών»
του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φο−
ρολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS ), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελα−
φρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’285)
του άρθρου 12 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
(Α’ 247), όπως ισχύει.
2) Του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (Α’ 128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Τα άρθρα 69, 70 και 74 του Π.Δ. 16/89 «Κανονισμός
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων
αυτών (Α’ 6).
4) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−

ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α’98)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
5) Την υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (Β’ 196)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιε−
χόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ Μοσχά−
του εντύπων στα Υποσυστήματα ’Έσοδα − Έξοδα» και
«Δικαστικών Ενεργειών» του Ολοκληρωμένου Πληροφο−
ρικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 1064406/1250/0006Β/28−
5−1998 (Β’542) ομοία «Τροποποίηση αποφάσεων του
Υπουργού Οικονομικών ως προς το τύπο και το περι−
εχόμενο ορισμένων εντύπων Δ.Ο.Υ., των Υποσυστημά−
των «Μητρώου», «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», «Εσο−
δα − Έξοδα», «Δικαστικών Ενεργειών» και «Ηλεκτρονικό
Πρωτόκολλο» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), καθώς και
τις Δ.Ο.Υ που χρησιμοποιούν αυτά.
ΙΙ. Την ανάγκη απλούστευσης του εντύπου «ΔΙΠΛΟΤΥ−
ΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ − Α», με κωδικό αριθμό Εντύπου
Α8.
ΙΙΙ. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, για το 2011 και τα επόμενα έτη, αποφα−
σίζουμε:
Ι. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/
24−2−1998 (Β 196) απόφαση του Υπουργού Οικονομι−
κών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων
από την Δ.Ο.Υ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα
«Έσοδα − Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών» του Ολο−
κληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας
(Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS )», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ
1064406/1250/0006Β/28−5−1998 (Β’ 542) ομοία «Τροποποί−
ηση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών ως προς
τον τύπο και το περιεχόμενο ορισμένων εντύπων Δ.Ο.Υ.,
των υποσυστημάτων «Μητρώου», «Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων», «Έσοδα − Έξοδα», «Δικαστικών Ενεργειών»
και «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο» του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή
TAXIS), καθώς και τις Δ.Ο.Υ που χρησιμοποιούν αυτά»,
ως προς το έντυπο «ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ
− Α», με κωδικό αριθμό Εντύπου Α8, το οποίο στο εξής
εκτυπώνεται σε αυτογραφικό χαρτί και διαμορφώνου−
με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 αυτής όπως
ισχύει, ως εξής: «Το ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ − ΤΥΠΟΥ
A (A8), σε δύο αντίτυπα και εκτυπώνεται σε αυτογρα−
φικό χαρτί, εκ των οποίων το πρώτο φέρει την ένδειξη
«ΣΤΕΛΕΧΟΣ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟ−
ΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ».
II. Κατά τα λοιπά, ως προς το έντυπο Α8, υπόδειγ−
μα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ισχύει η αριθ.
1027320/678/0006Β/24−2−1998 (Β’ 196) απόφαση μας, όπως
τροποποιήθηκε.
III. To έντυπο A8 που εκτυπώνεται σε υδατογραφημέ−
νο χαρτί, θα χρησιμοποιείται μέχρι εξαντλήσεως των
αποθεμάτων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. ΔΕΦΚ Γ5054272ΕΞ2011
(3)
Όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό των μι−
κρών ανεξάρτητων ζυθοποιείων κατ’ εφαρμογή της
παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/01.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 87
του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ
265/Α΄/22.11.2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφω−
να με τις οποίες εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής
Eιδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στην μπύρα που
παράγεται από μικρά ανεξάρτητα ζυθοποιεία στην χώρα
μας ή στα άλλα Κράτη Μέλη της Ε. Ένωσης.
2. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών για την
εξασφάλιση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων
για τον χαρακτηρισμό ενός εγκατεστημένου στην χώρα
μας ζυθοποιείου ως μικρού και ανεξάρτητου από άλλα
ζυθοποιεία κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄/22.04.2005).
4. Το π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/07.10.2009) «περί ανα−
σύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και το π.δ.
189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/05.11.2009).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6/12/2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των
αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινί−
δη και Παντελή Οικονόμου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ενός
ζυθοποιείου ως μικρού και ανεξάρτητου
Προκειμένου ένα εγκατεστημένο στην χώρα μας ζυ−
θοποιείο να χαρακτηρίζεται ως μικρό και ανεξάρτητο
κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του
άρθρου 87 του ν.2960/01 και να δικαιούται εφαρμογής
μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(ΕΦΚ) στην μπύρα που παράγει και θέτει το ίδιο σε ανά−
λωση στο εσωτερικό της χώρας, οφείλει να πληροί τις
προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές προϋποθέσεις,
η συνδρομή των οποίων ελέγχεται κατά περίπτωση
ως ακολούθως :
1. Να μην παράγει ετησίως πάνω από 200.000 εκατό−
λιτρα μπύρας
Για την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται
κατ΄ έτος υπόψη το συνολικό ύψος παραγωγής μπύρας
του αμέσως προηγούμενου έτους, συμπεριλαμβανομέ−
νης και αυτής που παρήχθη για λογαριασμό τρίτου (φα−
σόν κλπ) ή βάσει αδείας εκμεταλλεύσεως άλλου επιτη−
δευματία σύμφωνα και με όσα ειδικότερα καθορίζονται
στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Προκειμένου για τα ζυθοποιεία που δραστηριοποι−
ούνται για πρώτη φορά λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώ−
μενη ετήσια παραγωγή κατά δήλωση του ζυθοποιού
η οποία πρέπει να υπολείπεται του ως άνω ορίου. Το

46725

δικαίωμα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΕΦΚ δια−
τηρείται καθ΄όλο το έτος αναφοράς, ανεξάρτητα του
τελικού ύψους της παραγωγής του έτους αυτού, υπό
την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να διατηρούνται εν
ισχύ οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Σε περίπτωση
που το πρώτο έτος λειτουργίας του ζυθοποιείου είναι
μικρότερο των 12 μηνών, η συνολική ποσότητα που έχει
παραχθεί για του μήνες λειτουργίας του, θα ανάγεται
σε ετήσια βάση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το επό−
μενο έτος θα διατηρηθεί το δικαίωμα υπαγωγής του
στον μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ.
Ως «έτος αναφοράς» νοείται κάθε διαδοχική περίοδος
12 μηνών από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου
με εξαίρεση το πρώτο έτος αναφοράς που αρχίζει από
την ημερομηνία έναρξης των εργασιών ενός νεοσύ−
στατου ζυθοποιείου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του
έτους αυτού.
2. Να είναι νομικώς και οικονομικώς ανεξάρτητο από
οποιοδήποτε άλλο ζυθοποιείο,
α) Για την συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών οι
οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά ελέγχεται,
− η νομική μορφή της εταιρείας και τα στοιχεία των
μετόχων, εταίρων ή ιδιοκτητών μέχρι τελικού φυσικού
προσώπου,
− η μετοχική σύνθεση ή τα εταιρικά μερίδια καθώς
και τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων ανάλογα με την
νομική μορφή της εταιρείας,
− εάν τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην διοίκηση
της εταιρείας, συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου καθο−
ριστικής σημασίας ή ασκούν σημαντικά καθήκοντα σε
άλλο ζυθοποιείο με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα
επηρεασμού των εμπορικών δραστηριοτήτων αυτών,
− καθώς και τα υπάρχοντα συμβόλαια ή συμφωνίες
της εταιρείας για κάθε μορφής συνεργασία με τρίτους
ή αδειοδότηση από τρίτους για παραγωγή ή εμφιά−
λωση μπύρας ή για άλλες συναφείς με το αντικείμενο
δραστηριότητες.
β) Το κριτήριο της ανεξαρτησίας από άλλο ζυθοποιείο
θεωρείται ότι δεν πληρούται όταν οι διαρθρωτικοί δε−
σμοί του ζυθοποιείου ή των προσώπων που το διοικούν
με άλλα ζυθοποιεία, ή το εύρος των συνεργασιών του
ζυθοποιείου με άλλα ζυθοποιεία, έχουν ως αποτέλεσμα
να τεκμαίρεται ότι ένα άλλο ζυθοποιείο άμεσα ή έμμεσα
δύναται να επηρεάζει την εμπορική συμπεριφορά και
την χρηματοοικονομική πολιτική του, και συνεπώς το
υπό κρίση ζυθοποιείο δεν καθορίζει ή δύναται να μην κα−
θορίζει κατά τρόπο αυτόνομο, ως ανταγωνιστικό προς
το άλλο, την συμπεριφορά του στην αγορά.
Για τον έλεγχο συνδρομής του κριτηρίου αυτού λαμ−
βάνεται κυρίως υπόψη η παράγραφος 1 του άρθρου 3
της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ «σχετικά με
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των με−
σαίων επιχειρήσεων» για τον ορισμό της ανεξάρτητης
επιχείρησης.
γ) Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περίπτωση β)
της παρούσας παραγράφου το κριτήριο της οικονομικής
ανεξαρτησίας από άλλο ζυθοποιείο θεωρείται ότι πλη−
ρούται εάν λιγότερο από 50% της συνολικής ετήσιας
παραγωγής μπύρας του υπό κρίση ζυθοποιείου, αφορά
παραγωγή μπύρας βάσει αδείας εκμεταλλεύσεως άλλου
επιτηδευματία ή για λογαριασμό άλλου επιτηδευματία.
Ωστόσο στην παραγόμενη βάσει αδείας εκμεταλλεύσε−
ως άλλου επιτηδευματία μπύρα καθώς και στην μπύρα
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που παράγεται για λογαριασμό άλλου επιτηδευματία, η
κύρια δραστηριότητα του οποίου είναι η παραγωγή και
εμπορία μπύρας επιβάλλεται ο κανονικός συντελεστής
ΕΦΚ που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
87 του ν.2960/01, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος
άρθρου.
3. Να μην λειτουργεί βάσει αδείας εκμεταλλεύσεως
άλλου επιτηδευματία
Η παραγωγή μπύρας με άδεια εκμεταλλεύσεως άλλου
επιτηδευματία, (κατοχή αδείας για χρήση τεχνογνω−
σίας, εμπορικού σήματος κλπ που ανήκουν σε άλλον
επιτηδευματία), επιτρέπεται εντός των ορίων και με τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη πε−
ρίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Να χρησιμοποιεί δικές του εγκαταστάσεις ανεξάρ−
τητες από οποιοδήποτε άλλο ζυθοποιείο.
5. Δύο ή περισσότερα μικρά ζυθοποιεία που συνεργά−
ζονται και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να χαρακτη−
ρισθούν ως ανεξάρτητα μεταξύ τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ,
θεωρούνται ως ένα και μόνο ανεξάρτητο μικρό ζυθο−
ποιείο και δικαιούνται της εφαρμογής του μειωμένου
συντελεστή ΕΦΚ εφόσον η συνολική τους παραγωγή
συνδυαστικά δεν ξεπερνά τα 200.000 εκατόλιτρα μπύ−
ρας ετησίως.
6. Ένα μικρό ανεξάρτητο ζυθοποιείο δύναται να πα−
ράγει εντός των προβλεπομένων ορίων, ήτοι κάτω από
το ήμισυ της συνολικής ετήσιας παραγωγής του, μπύρα
για λογαριασμό ενός άλλου μικρού και ανεξάρτητου
προς αυτό ζυθοποιείου. Στην μπύρα αυτή επιβάλλεται
ο μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ, αλλά η κατ΄αυτόν τον
τρόπο παραγόμενη ποσότητα μπύρας προσμετράται
στην συνολική ετήσια παραγωγή και των δυο ζυθο−
ποιείων και τα εμπλεκόμενα τελωνεία συνεργάζονται
εφόσον απαιτείται για τον έλεγχο.
Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές
Διαδικασία ελέγχου των όρων και προϋποθέσεων.
Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των όρων και προϋ−
ποθέσεων υπαγωγής ενός ζυθοποιείου στις διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν.2960/01 εί−
ναι το Τελωνείο στην χωρική δικαιοδοσία του οποίου
ανήκουν οι εγκαταστάσεις του ζυθοποιείου, το οποίο
συνεπικουρείται όταν κρίνεται αναγκαίο από την κατά
τόπον αρμόδια ΕΛΥΤ.
Α. Νεοσύστατα Ζυθοποιεία
1. Ένα νεοσύστατο ζυθοποιείο που ζητά να χαρα−
κτηρισθεί ως μικρό και ανεξάρτητο κατά την έννοια
των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του
ν.2960/01 οφείλει 15 τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρ−
ξη των εργασιών του, να υποβάλλει σχετική αίτηση/
δήλωση στο αρμόδιο Τελωνείο, στην οποία εκτός των
άλλων θα δηλώνει κατ΄ εκτίμηση το συνολικό ύψος της
παραγωγής μπύρας του ζυθοποιείου σε ετήσια βάση
καθώς και το συνολικό ύψος της παραγωγής μέχρι το
τέλος του έτους που υποβάλλεται η αίτηση/δήλωση. Η
αίτηση/δήλωση αυτή είναι ανεξάρτητη από την αίτηση
που υποβάλλεται για την έκδοση της ειδικής αδείας
λειτουργίας του ζυθοποιείου που εκδίδεται από το
αρμόδιο Τελωνείο, βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Στην αίτηση / δήλωση επισυνάπτονται τα ακόλουθα:
α. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας ανάλογα
με την εταιρική της μορφή όπως:
• Το καταστατικό της σύστασής της ή κωδικοποίηση
αυτού εφόσον έχουν γίνει τροποποιήσεις.
• Αντίγραφο του πρακτικού Διοικητικού Συμβουλί−
ου στο οποίο αναφέρεται η συγκρότησή του σε σώμα
και ο καθορισμός αρμοδιοτήτων και εξουσιών για την
εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση των
υποθέσεών της
Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται την πρώτη φορά που
η ενδιαφερόμενη επιχείρηση αιτείται τον χαρακτηρισμό
της ως ανεξάρτητου μικρού ζυθοποιείου και οπωσδή−
ποτε άμεσα σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τρο−
ποποίησής τους.
Εφόσον στα στοιχεία αυτά δεν έχουν επέλθει με−
ταβολές, σε κάθε επόμενη επανεξέταση των όρων
και προϋποθέσεων για την υπαγωγή του ζυθοποιείου
στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του
ν.2960/01 μπορούν αυτά να υποκαθίστανται από απλή
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νομίμου εκπρο−
σώπου του ζυθοποιείου, ότι στα εν λόγω στοιχεία δεν
έχουν επέλθει μεταβολές.
β. Θεωρημένα αντίγραφα όλων των συμφωνητικών
ή συμβολαίων που έχει ενδεχομένως συνάψει το ζυ−
θοποιείο για την παραγωγή μπύρας για λογαριασμό
τρίτου (φασόν κλπ) ή με αδεία εκμεταλλεύσεως άλ−
λου επιτηδευματία καθώς και για οποιασδήποτε άλλης
μορφής συνεργασία με άλλα ζυθοποιεία ή τρίτους για
παραγωγή ή εμφιάλωση μπύρας ή για άλλες συναφείς
με το αντικείμενο δραστηριότητες.
γ. Υπεύθυνη δήλωση των προσώπων που συμμετέχουν
στην διοίκηση του ζυθοποιείου ότι δεν συμμετέχουν με
δικαίωμα ψήφου καθοριστικής σημασίας σε άλλο ζυθο−
ποιείο καθώς και ότι δεν ασκούν σημαντικά καθήκοντα
σε άλλο ζυθοποιείο. Οποιαδήποτε ωστόσο συμμετοχή
ή οποιαδήποτε μορφής συνεργασία των προσώπων αυ−
τών με άλλο ζυθοποιείο θα πρέπει να δηλώνεται και
να προσκομίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά για
συνεκτίμηση.
2. Το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει σε έλεγχο όλων των
προαναφερθέντων δικαιολογητικών καθώς και οποιου−
δήποτε συμπληρωματικού κρίνει αναγκαίο και ζητά να
προσκομισθεί, για την επαλήθευση των δηλωθέντων.
Εάν από τον έλεγχο που διενεργεί, εκτιμά ότι προκύ−
πτουν αμφισβητήσεις για την πλήρωση των προϋπο−
θέσεων, ιδίως αυτών της παραγράφου 2 του άρθρου 1
της παρούσας τότε το τελωνείο συνεπικουρείται από
την κατά τόπον αρμόδια ΕΛΥΤ στην οποία διαβιβάζεται
ο σχετικός φάκελος με σχετική εισήγηση.
3. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια ΕΛΥΤ προβαίνει
στους αναγκαίους ελέγχους το συντομότερο δυνατόν
και συντάσσει και αποστέλλει στο αρμόδιο τελωνείο
έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου με δεσμευτική για το
Τελωνείο αιτιολογημένη γνώμη για την συνδρομή ή μη
των προϋποθέσεων υπαγωγής του ζυθοποιείου στις
υπό κρίση διατάξεις.
4. Το τελωνείο αναλόγως των αποτελεσμάτων ελέγ−
χου, είτε απευθείας είτε κατόπιν της έκθεσης της αρ−
μόδιας ΕΛΥΤ, εγκρίνει ή απορρίπτει το σχετικό αίτημα
για την υπαγωγή του ζυθοποιείου στις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν.2960/01. Η έγκριση
ή απόρριψη του αιτήματος, παράγει έννομα αποτελέ−
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σματα από την ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτή−
των του ζυθοποιείου. Μέχρι την έκδοση της σχετικής
απόφασης το ζυθοποιείο καταβάλλει τις φορολογικές
επιβαρύνσεις με βάση τον κανονικό συντελεστή ΕΦΚ
της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν.2960/01 και για την
διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων συστήνεται
παρακαταθήκη. Ύστερα από την οριστική χρέωση των
φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων βάσει της σχε−
τικής απόφασης η παρακαταθήκη λύεται και τα ποσά
εισάγονται ως δημόσιο έσοδο ή επιστρέφονται.
Η έγκριση υπαγωγής του ζυθοποιείου στις διατά−
ξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν.2960/01,
συνοδευόμενη από αντίγραφο της σχετικής αίτησης
/ δήλωσης του ενδιαφερομένου, κοινοποιείται από
την εκδούσα αρχή στην κατά τόπον αρμόδια ΕΛΥΤ και
στην αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και
ΕΦΚ.
5. Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του
άρθρου 1 υποβάλλεται από τους νόμιμους εκπροσώπους
των ζυθοποιείων κοινή αίτηση/δήλωση με συνημμένα
τα αναγκαία δικαιολογητικά, (όπως καταστατικά των
εταιρειών από τα οποία προκύπτει συμμετοχή του ενός
στο κεφάλαιο του άλλου, συνιδιοκτησία, συμφωνητικά
συνεργασίας) με την οποία ζητούν να υπαχθούν από
κοινού στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 87
του ν.2960/01 ως ένα και μόνο ανεξάρτητο μικρό ζυθο−
ποιείο. Στην περίπτωση που τα συνεργαζόμενα ζυθοποι−
εία υπάγονται στην χωρική αρμοδιότητα διαφορετικών
τελωνείων, η αίτηση/δήλωση και τα συνημμένα δικαιο−
λογητικά υποβάλλονται σε όλα τα αρμόδια τελωνεία.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 της παρούσας
Ενότητας τηρούνται κατ΄αναλογία και οι προϋποθέσεις
ελέγχονται για τα υπό κρίση ζυθοποιεία συνδυαστικά με
την συνεργασία των αρμόδιων τελωνείων. Τα αρμόδια
τελωνεία αν κριθεί αναγκαίο συνεπικουρούνται από την
ή τις κατά τόπον αρμόδιες ΕΛΥΤ οι οποίες ομοίως συ−
νεργάζονται για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων
και ενεργούν αναλόγως.
Β. Ετήσια Επανεξέταση
1. Τα ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία που έχουν ήδη
υπαχθεί στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
87 του ν. 2960/01, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις
προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις υπό κρίση διατάξεις,
οφείλουν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους, να υπο−
βάλλουν σχετική αίτηση/δήλωση στο αρμόδιο Τελωνείο
στην οποία θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα:
α) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της
εταιρείας ότι στα νομιμοποιητικά στοιχεία της εταιρείας
που έχουν ήδη κατατεθεί δεν έχουν επέλθει μεταβο−
λές.
β) Θεωρημένα αντίγραφα όλων των συμφωνητικών
ή συμβολαίων που είχε ενδεχομένως συνάψει το ζυ−
θοποιείο για την παραγωγή μπύρας για λογαριασμό
τρίτου (φασόν κλπ) ή με αδεία εκμεταλλεύσεως άλ−
λου επιτηδευματία καθώς και για οποιασδήποτε άλλης
μορφής συνεργασία με άλλα ζυθοποιεία ή τρίτους για
παραγωγή ή εμφιάλωση μπύρας ή για άλλες συναφείς
με το αντικείμενο δραστηριότητες, που ήταν σε ισχύ
κατά το προηγούμενο έτος καθώς και αυτών που εξα−
κολουθούν να είναι σε ισχύ κατά το έτος αναφοράς
εκτός εάν έχουν ήδη κατατεθεί και σε αυτά δεν έχουν
επέλθει μεταβολές. Στην περίπτωση που αυτά έχουν
ήδη κατατεθεί υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη του ν.
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1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του ζυθοποιείου, ότι
τα εν λόγω στοιχεία εξακολουθούν να ισχύουν και ότι
σε αυτά δεν έχουν επέλθει μεταβολές.
γ) Υπεύθυνη δήλωση των προσώπων που συμμετέχουν
στην διοίκηση του ζυθοποιείου ότι δεν συμμετέχουν με
δικαίωμα ψήφου καθοριστικής σημασίας σε άλλο ζυθο−
ποιείο καθώς και ότι δεν ασκούν σημαντικά καθήκοντα
σε άλλο ζυθοποιείο. Οποιαδήποτε ωστόσο συμμετοχή
ή οποιαδήποτε μορφής συνεργασία των προσώπων αυ−
τών με άλλο ζυθοποιείο θα πρέπει να δηλώνεται και
να προσκομίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά για
συνεκτίμηση.
δ) Αναλυτική κατάσταση από την οποία θα προκύ−
πτουν τα αποθέματα μπύρας παραγωγής του ζυθο−
ποιείου που υπήρχαν κατά την 1 Ιανουαρίου του προ−
ηγούμενου έτους, η συνολική ποσότητα μπύρας που
παρήχθη κατά το προηγούμενο έτος και η διάθεσή της
στους διάφορους προορισμούς καθώς και τα αποθέ−
ματα που υπήρχαν στην εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου
του προηγούμενου έτους όπως αυτά προκύπτουν από
τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας βάσει
του ΚΒΣ ή της τελωνειακής νομοθεσίας καθώς και τις
μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται στην οικεία Χημική
Υπηρεσία με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε ιδιαίτερη μερίδα αναφέρονται οι ποσότητες μπύ−
ρας που παρήχθησαν βάσει αδείας εκμεταλλεύσεως
άλλου επιτηδευματία, για λογαριασμό τρίτου (φασόν
κλπ), ή βάσει οποιασδήποτε άλλης μορφής συνεργασίας
με ζυθοποιείο καθώς και ο τρόπος διάθεσης της κάθε
κατηγορίας ξεχωριστά ( θέση σε ανάλωση από την ίδια
με καταβολή ΕΦΚ με κανονικό ή μειωμένο συντελεστή
ΕΦΚ, διακίνηση υπό καθεστώς αναστολής κλπ).
2. Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων τηρούνται
κατ΄αναλογία τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2
έως 5 της ενότητας Α του παρόντος άρθρου. Η έγκριση
ή η απόρριψη του αιτήματος ισχύει αναδρομικά από την
1 Ιανουαρίου του έτους που υπεβλήθη η αίτηση και πα−
ράγει έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία αυτή.
Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης το ζυθοποι−
είο εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 87 του ν.2960/01 και να καταβάλλει
τις φορολογικές επιβαρύνσεις βάσει του μειωμένου συ−
ντελεστή ΕΦΚ. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης
το ζυθοποιείο οφείλει να καταβάλλει συμπληρωματικά
τις οφειλόμενες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις
μετά των νομίμων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης κατα−
βολής για τα προϊόντα που τέθηκαν σε ανάλωση μετά
την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης, με
την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας.
Γ. Λειτουργούντα ζυθοποιεία
1. Τα ήδη λειτουργούντα στην χώρα ζυθοποιεία που
ζητούν για πρώτη φορά την υπαγωγή τους στις δια−
τάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν.2960/01,
υποβάλλουν σχετική αίτηση/δήλωση στο αρμόδιο Τελω−
νείο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του επομένου έτους, από το
έτος που το ύψος της συνολικής παραγωγή τους περιο−
ρίσθηκε κάτω από το προβλεπόμενο όριο των 200.000
εκατόλιτρων ή που συνέτρεξαν έως το τέλος αυτού
και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Στην αίτηση/
δήλωση υποβάλλονται κατ΄αναλογία τα προβλεπόμενα
στην παράγραφο 1 της Ενότητας Β του παρόντος άρ−
θρου δικαιολογητικά και για τον έλεγχο, την έγκριση
ή απόρριψη του αιτήματος, τηρούνται κατ΄αναλογία τα
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προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2
της ίδιας Ενότητας και άρθρου.
2. Η έγκριση ή η απόρριψη του αιτήματος ισχύει ανα−
δρομικά από την 1 Ιανουαρίου του έτους που υπεβλήθη η
αίτηση/δήλωση και παράγει έννομα αποτελέσματα από
την ημερομηνία αυτή. Μέχρι την έκδοση της σχετικής
απόφασης το ζυθοποιείο καταβάλλει τις φορολογικές
επιβαρύνσεις με βάση τον κανονικό συντελεστή ΕΦΚ
της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν.2960/01 και για την
διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων συστήνεται
παρακαταθήκη. Ύστερα από την οριστική χρέωση των
φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων βάσει της σχε−
τικής απόφασης η παρακαταθήκη λύεται και τα ποσά
εισάγονται ως δημόσιο έσοδο ή επιστρέφονται.

ανακαλείται αναδρομικά από την ημερομηνία που εξέ−
λειψαν οι προϋποθέσεις εκτός εάν η ημερομηνία αυτή
δεν μπορεί να διαπιστωθεί από τον έλεγχο, οπότε η
έγκριση ανακαλείται αναδρομικά από την ημερομηνία
της σχετικής διαπίστωσης.
2. Για τα προϊόντα που τέθηκαν σε ανάλωση με μει−
ωμένο συντελεστή ΕΦΚ μετά την ημερομηνία αυτή
βεβαιώνονται και εισπράττονται συμπληρωματικά οι
οφειλόμενες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις μετά
των νομίμων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμπληρωματικής βεβαί−
ωσης και είσπραξης του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(ν.2960/01) και παράλληλα εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 119 Α αυτού.

Άρθρο 3
Έλεγχος − Υποχρεώσεις

Άρθρο 5
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Έναρξη ισχύος

1. Τα ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία που έχουν υπα−
χθεί στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 87
του ν.2960/01 οφείλουν να γνωστοποιούν στο αρμόδιο
τελωνείο και να υποβάλλουν άμεσα τα αναγκαία δικαι−
ολογητικά για οποιοδήποτε στοιχείο (όπως ουσιώδης
μεταβολή των δραστηριοτήτων τους, σύναψη συμβάσε−
ων και συμφωνιών με άλλα ζυθοποιεία, αλλαγή του κα−
ταστατικού και των διοικούντων προσώπων) επηρεάζει ή
δύναται να επηρεάζει τους όρους και προϋποθέσεις επί
των οποίων στηρίχθηκε η σχετική έγκριση. Εάν από τον
έλεγχο των νέων στοιχείων διαπιστώνεται ότι έπαυσαν
να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις επί των οποίων
στηρίχθηκε η σχετική έγκριση τότε αυτή ανακαλείται. Η
έγκριση ανακαλείται αναδρομικά από την ημερομηνία
που εξέλειψαν οι προϋποθέσεις εκτός εάν η ημερομηνία
αυτή δεν μπορεί να διαπιστωθεί από τον έλεγχο, οπότε
η έγκριση ανακαλείται αναδρομικά από την ημερομηνία
της σχετικής διαπίστωσης.
Για τα προϊόντα που τέθηκαν σε ανάλωση με μειωμένο
συντελεστή ΕΦΚ μετά την ημερομηνία αυτή βεβαιώνο−
νται και εισπράττονται συμπληρωματικά οι οφειλόμενες
φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις μετά των νομίμων
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με
τις διατάξεις περί συμπληρωματικής βεβαίωσης και εί−
σπραξης του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/01).
2. Κατ΄ εξαίρεση και μόνο για την προϋπόθεση που
αφορά το ύψος της συνολικής παραγωγής μπύρας, το
δικαίωμα υπαγωγής στις υπό κρίση διατάξεις διατη−
ρείται καθ΄ όλο το έτος ακόμη και στην περίπτωση που
ένα ζυθοποιείο κατά την διάρκεια του έτους αναφοράς
ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο των 200.000 εκατόλι−
τρων εφόσον κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν
οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου για τον χαρακτηρι−
σμό του ως ανεξάρτητο ζυθοποιείο. Στην περίπτωση
αυτή δεν χορηγείται έγκριση υπαγωγής στις σχετικές
διατάξεις για το επόμενο έτος.
Άρθρο 4
Παραβάσεις − Κυρώσεις
1. Εάν από τον έλεγχο που διενεργούν οι αρμόδι−
ες αρχές διαπιστωθεί ότι ένα ζυθοποιείο δεν πληροί
ή έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του
στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του
ν.2960/01 για λόγους που οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού
γνώριζαν ή όφειλαν εύλογα να γνωρίζουν αλλά δεν
γνωστοποίησαν εγκαίρως στην αρμόδια αρχή, η έγκριση

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφα−
σης, τα ζυθοποιεία που έχουν υπαχθεί από τα αρμόδια
τελωνεία στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 87 του ν. 2960/01, οφείλουν το αργότερο εντός
30 ημερών από την έναρξη ισχύος της, να υποβάλλουν
σχετική αίτηση /δήλωση στο αρμόδιο Τελωνείο για την
επανεξέταση των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής
τους στις εν λόγω διατάξεις, με βάση τα προβλεπόμε−
να στην παρούσα απόφαση, επισυνάπτοντας όλα τα
αναγκαία δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 της Ενότητας Β του άρθρου 2 της
παρούσας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ΄αναλογία
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2
της ίδιας Ενότητας και άρθρου.
2. Με ευθύνη της αρμόδιας Δ/νσης της Γενικής Δ/νσης
Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης καταρ−
τίζονται και κοινοποιούνται έντυπα υποδείγματα των
προβλεπομένων από την παρούσα αιτήσεων /δηλώσεων,
καταστάσεων, εγκρίσεων κλπ. για σκοπούς διευκόλυν−
σης και ομοιόμορφης εφαρμογής.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από δημοσιεύσεώς της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Αριθμ. Φ.30103/30529/941
(4)
Τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού του
Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 59 παρ. 1 του Α.Ν. της 11 Νοεμβρίου 1935
(543, Α, 1935) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργα−
σίας» ως τούτο αυθεντικώς ηρμηνεύθη διά του άρθρου
1 του Α.Ν. 694/1937 (196, Α, 1937) «Περί αυθεντικής ερμη−
νείας, συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων
τινών της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Α.Ν. 2276/40
(117, Α, 6−4−1940) «Περί συστάσεως ΤΑΠΕΑΠΙ».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 104 του Ν. 3655/08
(58, Α, 2008).
4. Την υπ’ αριθμ. 4779/Σ/140 Υ.Α. της 28 Ιανουαρίου 1952
(19, Β, 1952) «Περί εγκρίσεως του Κατ/κού του Ταμείου
Προνοίας και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού
Ιπποδρομιών».
5. Την Υ.Α. 34363/Σ266, (281, Β, 28−1−1957) «Κανονισμός
παροχών συντάξεως του Τ. Πρ. Ιπποδρομιών», όπως
ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98, Α).
7. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2520/1953 (220, Α).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (243, Α, 11−11−2011)
«Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ, η οποία διατυπώ−
θηκε στις αριθμ. 719/44/15−12−2009 και 637/46/14−12−2010
Συνεδριάσεις του.
10. Την υπ’ αριθμ. 1627/5−5−2011 Οικονομική Έκθεση της
Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
11. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΣΚΑ) όπως διατυπώθηκε στις αρίθμ. 10/−20−10−2010, 12/6−
10−2011 και 13/25−10−2011 συνεδριάσεις του.
12. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του Προϋπολογισμού
του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του
ΤΑΠΙΤ, αποφασίζουμε:
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Το άρθρο 13 του Κανονισμού Πρόνοιας του Τομέα
Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ τροπο−
ποιείται ως εξής:
«Δικαιούνται εφάπαξ χρηματική παροχή:
1. Ο ασφαλισμένος ή η ασφαλισμένη, εφόσον έτυχε
κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας,
από οποιονδήποτε φορέα και έχει συμπληρώσει χρόνο
ασφάλισης στον Τομέα τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης
ή 4.500 ημέρες εργασίας.
2. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, χορηγείται
η εφάπαξ χρηματική παροχή στα μέλη της οικογένειας
του που δικαιούνται σύνταξη, εφόσον συντρέχουν οι
χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανά−
του, που ορίζει ο φορέας κύριας ασφάλισης στον οποίο
ήταν ασφαλισμένος ο θανών, αρκεί ο ασφαλισμένος
να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης
ή 4.500 ημέρες εργασίας στον Τομέα. Εάν υπάρχουν
περισσότερα δικαιούμενα πρόσωπα, τότε η εφάπαξ χρη−
ματική παροχή κατανέμεται μεταξύ αυτών κατ’ ισομοι−
ρία. Εάν δεν υπάρχουν μέλη της οικογένειας του που
να δικαιούνται τη σύνταξη, τότε την εφάπαξ χρηματική
παροχή τη δικαιούται ο επιζών σύζυγος και τα τέκνα
αυτού (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα και υι−
οθετημένα τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από τον θάνατο
του) ανεξαρτήτως ηλικίας, ανάλογα με το κληρονομικό
τους δικαίωμα.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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