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Φορολογικά | Οικονομικά

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄).
2. Την ΠΟΛ.1052/17.2.2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών 
και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολο-
γητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της».
3. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 4, 18 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 8 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων.
6. Την πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί 
επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται μείωση κατά τον υπολογισμό των ακινήτων στη 
δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων.
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών με την απλούστευση των διαδικα-
σιών.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
Η περίπτωση 10 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1052/17.2.2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:
10. «Η επιφάνεια των λωρίδων γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές ή στις 
οποίες εδράζονται πύργοι και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αναγρά-
φεται συνολικά ως οικόπεδο ή γήπεδο, κατά περίπτωση, ανά Δήμο»

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου

 ΠΟΛ.1224/13.10.2014 
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17−02−2014 (ΦΕΚ 389 B΄) 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

- Αριθμ. 1004/135291/27.10.2014 
Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία 
καταγραφής και τήρησης Εθνικού 
Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστι-
κών Οργανώσεων και Διεπαγγελ-
ματικών Οργανώσεων, διαδικασία 
εγγραφής τους στο Μητρώο και κρι-
τήρια αξιολόγησής τους 

- Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1142299 ΕΞ 
2014/22.10.2014 
Φορολογική μεταχείριση εισοδήμα-
τος γραφίστα

- Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1142295 ΕΞ 
2014/22.10.2014 
Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχεί-
ων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας 
και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Από-
δοσης

- Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1140877 ΕΞ 
2014/16.10.2014 
Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσό-
δων πρακτόρων λαχείων 
ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός ακαθαρί-
στων εσόδων πρακτόρων λαχείων

- Αρ. πρωτ.: Δ12A 1126595 ΕΞ 
2014/16.9.2014 
Υποβολή και απόδοση του παρα-
κρατούμενου φόρου για μισθοδο-
σία 
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση επιστολής»



Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. ΠΡΠ 6352 
230914 / 23.9.2014 έγγραφό της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγ-

χου Παιγνίων.
2. Το αρ. πρωτ.45/20.08/.2014 υπόμνη-
μα της Πανελλήνιας Ένωσης Πρακτό-
ρων Εθνικών Λαχείων.

Με αφορμή τα παραπάνω σχετικά, 
αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας 
γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας 
Εισοδήματος), οι πράκτορες εθνικών 
λαχείων από τη δραστηριότητα τους 
αυτή αποκτούν εισόδημα από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα. Τα κέρδη 
από την επιχειρηματική δραστηριό-
τητα φορολογούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 21 έως 29 του 
ίδιου πιο πάνω νόμου. Με τις διατάξεις 
αυτές το εισόδημα των ανωτέρω προ-
σώπων προσδιορίζεται σε κάθε περί-

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο της 
εταιρείας ……….. για τις τυχόν 
περαιτέρω δικές σας ενέργειες 

και επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 
60 του ν. 4172/2013 ο φόρος που πα-
ρακρατείται αποδίδεται το αργότερο 
μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από 
την ημερομηνία καταβολής της υποκεί-
μενης σε παρακράτηση πληρωμής.
2. Επίσης με την παρ. 4 του άρθρ. 8 
του ν. 4172/2013 χρόνος κτήσης του 
εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που 
ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα εί-
σπραξης του.
3. Ενόψει των ανωτέρω, χρόνος από-
κτησης του εισοδήματος είναι ο χρόνος 
που προσφέρονται οι υπηρεσίες, γιατί 

ο χρόνος φορολογίας συνδέεται με 
την απόκτηση του δικαιώματος προς 
είσπραξη και δεν εξαρτάται από τον 
πραγματικό χρόνο της είσπραξης ή μη 
του αντιτίμου της υπηρεσίας. Το εισό-
δημα από μισθωτή υπηρεσία, προκύ-
πτει και καθίσταται απαιτητό με την 
ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών, είτε ανά μήνα για τους παρέχο-
ντες έμμισθη υπηρεσία είτε ανά ημέρα 
για το ημερομίσθιο προσωπικό, δηλα-
δή όταν ο δικαιούχος απέκτησε δικαίω-
μα είσπραξης και για αυτό φορολογεί-
ται στο έτος αυτό.

Περαιτέρω, η υποχρέωση παρακράτη-
σης φόρου αφορά αποκλειστικά τον 
εργοδότη έναντι του Δημοσίου, ο οποί-
ος έχει ιδία και αυτοτελή υποχρέωση 

όπως προβεί στην παρακράτηση και 
απόδοση του παρακρατηθέντος ποσού 
στο Δημόσιο υποβάλλοντας σχετική 
δήλωση και παράλληλα υποχρεούται 
να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για 
μισθοδοσία Ιανουαρίου 2014 ανεξάρ-
τητα εάν αυτή έχει καταβληθεί μετα-
γενέστερα (Ιούνιο 2014), η υποβολή 
και η απόδοση του παρακρατούμενου 
φόρου για τη μισθοδοσία αυτή πρέπει 
να γίνει μέχρι τέλη Μαρτίου διαφορετι-
κά έως 30 Απριλίου (λόγω παράτασης) 
σύμφωνα με την ΠΟΛ.1046/7.2.2014.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

 Αρ. πρωτ.: Δ12A 1126595 ΕΞ 2014/16.9.2014 
Υποβολή και απόδοση του παρακρατούμενου φόρου για μισθοδοσία 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση επιστολής»

πτωση λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα 
στην περίπτωση απλογραφικών βιβλί-
ων του Κ.Φ.Α.Σ.), αποκλειόμενου κάθε 
άλλου τρόπου φορολόγησης, όπως με 
τεκμαρτό εισόδημα ή κατ’ αποκοπή 
ποσά φόρου, καθόσον δεν προβλέπο-
νται από τις διατάξεις της φορολογίας 
εισοδήματος.
2. Αναφορικά με τον προσδιορισμό των 
ακαθαρίστων εσόδων των πρακτόρων 
λαχείων, επισημαίνεται ότι το λαχείο 
θεωρείται ανώνυμο χρεόγραφο και δεν 
υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχεί-
ων για την πώληση αυτού. Ειδικότερα, 
όσον αφορά τα έσοδα από τις λιανικές 
πωλήσεις τους, αυτά προκύπτουν από 
την εκκαθάριση των προμηθειών τους. 
Όσον αφορά τα έσοδα από τις χονδρι-
κές πωλήσεις τους, εξευρίσκονται αν 
από την προμήθεια τους αφαιρεθεί η 
παρεχόμενη από αυτούς προμήθεια 
προς το λιανοπωλητή, η οποία αποδει-
κνύεται όπως ορίζεται στην παρ.6 του 

Δ15Α 1066189 ΕΞ 16.4.2013 εγγράφου 
μας προς την Πανελλήνια Ένωση Πρα-
κτόρων Εθνικών Λαχείων, δηλαδή, με 
οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό 
μέσο, όπως με τη σύνταξη βεβαίωσης ή 
πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής 
των ανωνύμων χρεογράφων (λαχείων) 
από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμε-
να πρόσωπα, όπου θα αναγράφεται η 
συνολική αξία πώλησης-αγοράς και η 
συνολική ονομαστική αξία των λαχεί-
ων. 

3. Τέλος, αναφορικά με τη διαδικασία 
της πιστοποίησης των πωλητών λα-
χείων, αυτή δεν άπτεται των αρμοδι-
οτήτων της διεύθυνσης μας και είναι 
ανεξάρτητη του τρόπου φορολόγησης 
των προσώπων αυτών. 

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ 

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1140877 ΕΞ 2014/16.10.2014 
Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων πρακτόρων λαχείων 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων πρακτόρων λαχείων
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Απαντώντας στην από 13/08/2014 
επιστολή σας, αναφορικά με το 
υπόψη θέμα, σας πληροφορού-

με τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση έκδοσης του Πιστοποι-
ητικού Ενεργειακής Απόδοσης προβλέ-
πεται από τις διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 6 του ν.3661/2008, για την δι-
αχείριση των οποίων αρμόδιο είναι το 
ΥΠΕΚΑ. Κατ' εξουσιοδότηση των διατά-
ξεων αυτών εκδόθηκε η αριθμ. Δ6/Β/
οικ. 5825/30.3.2010 (ΦΕΚ Β' 407) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής, στην οποία ορίζεται 
(παρ. 3 αριθμ. 14) ότι σε κάθε μίσθωση 
ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του 
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό 
ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγ-
γραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί 
μισθωτήρια έγγραφα, αν δεν προσκο-

μίζεται ενώπιόν της ισχύον Πιστοποιη-
τικό Ενεργειακής Απόδοσης.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 
2238/1994, με τις οποίες ορίζονταν η 
υποχρέωση θεώρησης των μισθωτη-
ρίων από τις Δ.Ο.Υ, έπαψαν να ισχύουν 
από 1/1/2014, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ 11 του άρθρου 26 του ν. 
4223/2013.
3. Κατ' εξουσιοδότηση των δια-
τάξεων της παρ. 4 του άρθρου 
15 του ν.4174/2013 εκδόθηκε η 
ΠΟΛ.1013/7.1.2014 Απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 
με την οποία ορίζεται, η υποχρέωση 
υποβολής των πληροφοριακών στοι-
χειών μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, 
ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή 
ή προφορική συμφωνία μίσθωσης. Οι 
δηλώσεις των πληροφοριακών στοι-
χείων μίσθωσης υποβάλλονται από 
1/1/2014 και μετά με τη χρήση ηλε-

κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυν-
σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο 
διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr, προ-
κειμένου εκ των υστέρων να διενερ-
γηθούν διασταυρώσεις για φορολο-
γικούς σκοπούς. Στην απόφαση αυτή 
ορίζεται ότι, κατά την συμπλήρωση της 
ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής των 
πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, 
η αναγραφή των στοιχείων του Πιστο-
ποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι 
προαιρετική (παρ. 1 αριθμ. 3).
4. Η απόφαση αυτή ορίζει την υποχρέ-
ωση παροχής αυτομάτως πληροφορι-
ών σχετικά με οικονομικές συναλλαγές 
φορολογούμενων και σε καμιά περί-
πτωση δεν καταργεί την υποχρεωτική 
έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργεια-
κής Απόδοσης κτιρίων.

Ο Διευθυντής
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1142295 ΕΞ 2014/22.10.2014 
Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 

 Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1142299 ΕΞ 2014/22.10.2014 
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος γραφίστα 

Με αφορμή ερωτήματα που 
υποβλήθηκαν στην υπη-
ρεσία μας, σας γνωρίζου-

με ότι με τις διατάξεις της παρ. 2β’ 
του άρθρου 7 του ν.4172/2013 του 
νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδή-
ματος, το εισόδημα του γραφίστα 
από 1.1.2014 και μετά σε κάθε περί-
πτωση είναι «εισόδημα από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα».

2. Σύμφωνα με την 
ΠΟΛ.1120/25.4.2014 εγκύκλιο μας, 
στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή 
παρόμοιες υπηρεσίες περιλαμβά-
νονται οι αμοιβές που καταβάλλο-
νται εξαιτίας παροχής επαγγελματι-
κών υπηρεσιών στις οποίες προέχει 
το στοιχείο της συμβουλής ή της 
επιστημονικής, καλλιτεχνικής και 

πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή 
επαγγέλματα που με τις διατάξεις 
του ν.2238/1994, χαρακτηρίζονταν 
ως ελευθέρια επαγγέλματα. 

3. Με το με αρ. πρωτ. 1002343/38/
Α0012/5.2.2007 έγγραφό μας, έχει 
γίνει δεκτό ότι, αν το αντικείμενο 
των εργασιών του γραφίστα, πε-
ριορίζεται στο σχεδιασμό κατόπιν 
παραγγελίας, εντύπων (βιβλίων, 
περιοδικών κλπ.), την οπτικοποί-
ηση εμπορικών μηνυμάτων (σχε-
διασμός αφισών, διαφημιστικών 
φυλλαδίων κλπ.) καθώς και τη φι-
λοτέχνηση σημάτων λογοτύπων 
και άλλων σχεδίων στα οποία προ-
έχουν τα στοιχεία της καλλιτεχνι-
κής έμπνευσης και των εικαστικών 
δυνατοτήτων του δημιουργού σε 

συνάρτηση με τις απαραίτητες συ-
ναφείς επιστημονικές και τεχνικές 
γνώσεις αυτού, οι αμοιβές που απο-
κτώνται αποτελούν εισόδημα από 
ελευθέριο επάγγελμα της παρ.1 του 
άρθρου 48 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος (ν.2238/1994), με την 
προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές 
παρέχονται αποκλειστικά και μόνο 
από τον ίδιο το δημιουργό, δηλαδή 
χωρίς την απασχόληση προσωπι-
κού της ειδικότητας του γραφίστα.

4. Επομένως οι υπηρεσίες γραφίστα 
όταν παρέχονται με τον παραπάνω 
τρόπο υπόκεινται σε παρακράτηση 
φόρου 20%.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης. 
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ



συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορί-
ζονται:

α) Η μορφή, το περιεχόμενο η δια-
δικασία καταγραφής και η τήρηση 
του «Εθνικού Μητρώου Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και 
Διεπαγγελματικών Οργανώσεων» 
(Μητρώο) που συστάθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 
4015/2011, όπως ισχύει.

β) Ο τύπος, το ακριβές περιεχόμενο 
και η διαδικασία υποβολής των αι-
τήσεων της πρώτης εγγραφής στο 
Μητρώο, που υποβάλλουν οι Αγρο-
τικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
(ΑΣΟ), οι Αναγκαστικές Συνεταιριστι-
κές Οργανώσεις (ΑνΣΟ), στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι Αναγκαστικοί 
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑνΣ) και 
οι Ενώσεις Αναγκαστικών Συνεταιρι-
σμών (ΕΑνΣ).

γ) Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 
που επισυνάπτονται στις ανωτέρω 
αιτήσεις της περ. β, καθώς και η δια-
δικασία καταγραφής των Οργανώσε-
ων της ανωτέρω περ. β στο Μητρώο.

δ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των 
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) ως 
ενεργών ή ανενεργών.

Άρθρο 2
Μορφή και περιεχόμενο του Μητρώ-
ου

1. Το Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονι-
κή βάση δεδομένων, στην οποία κα-
ταχωρίζονται με μοναδικό αριθμό οι 
αντίστοιχες κατηγορίες των ΑΣ, των 
Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων 
(ΑΕΣ) όπως αυτές ορίζονται στο άρ-

θρο 1 του Ν. 4015/2011, όπως αντι-
καταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 
1 του άρθρου 61 του Ν. 4277/2014, 
οι ΑνΣ και οι ΕΑνΣ, οι οποίες έχουν 
διατηρηθεί με το άρθρο 47 του Ν. 
2169/1993 (ΦΕΚ Α' 149), όπως το άρ-
θρο αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με το 
άρθρο 39 του Ν. 2810/2000 (ΦΕΚ Α' 
61) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 
18 του άρθρου 18 του Ν. 3147/2003 
(ΦΕΚ Α' 135). Στο Μητρώο εγγράφο-
νται και οι αναγνωρισμένες Διεπαγ-
γελματικές Οργανώσεις (στο εξής 
ΔΟ) του άρθρου 8 του Ν. 4015/2011 
και η ΠΑΣΕΓΕΣ ενώ δεν εγγράφονται 
οι δασικοί συνεταιρισμοί και οι ενώ-
σεις δασικών συνεταιρισμών.

2. Ο Αριθμός Μητρώου της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου απαρτίζεται 
από εφτά (7) ψηφία, τα οποία κατά 
σειρά υποδηλώνουν τα μεν τέσσερα 
(4) πρώτα την έδρα, σύμφωνα με την 
κωδικοποίηση των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Χώρας, όπως αυτές 
ορίζονται στο ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 
87) όπως ισχύει, τα δε επόμενα τρία 
(3) ψηφία τον αύξοντα αριθμό εγγρα-
φής των ΑΣΟ των ΑνΣΟ και των ΔΟ 
στην Περιφερειακή Ενότητα.

3.α) Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών (ΕΑΣ) που λειτουργούν κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 26, 27 και 28 
του Ν. 2810/2000, καταχωρίζονται 
και εγγράφονται στο Μητρώο ως 
ΕΑΣ μόνο κατά την πρώτη εγγραφή 
και στην συνέχεια σημειώνεται η με-
τατροπή τους σε ΑΣ ή ΑΕΣ και εφαρ-
μόζονται τα ισχύοντα για τις οργανώ-
σεις αυτές.

β) Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώ-
σεις (ΚΕΣΕ), οι Κοινοπραξίες Αγροτι-

κών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
(ΚΑΣΟ) και οι Συνεταιριστικές Εται-
ρείες (ΣΕ), που λειτουργούν κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 29, 30, 31 και 
32 αντίστοιχα του Ν. 2810/2000, εγ-
γράφονται και καταχωρίζονται στο 
Μητρώο ως ΚΑΣΟ ΚΕΣΕ και ΣΕ μόνο 
κατά την πρώτη εγγραφή και στην 
συνέχεια σημειώνεται η μετατροπή 
τους σε ΑΣ ή ΑΕΣ για τις ΚΑΣΟ και 
ΚΕΣΕ ή σε ΑΕΣ για τις ΣΕ και εφαρμό-
ζονται τα ισχύοντα για τις οργανώ-
σεις αυτές.

γ) Οι ΑνΣΟ πρώτου και δευτέρου 
βαθμού, καταχωρίζονται στο Μη-
τρώο ως ΑΣ και ΕΑνΣ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
δ) Οι ΔΟ που έχουν αναγνωριστεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 8 του Ν. 4015/2011 εγγράφονται 
στο Μητρώο ως ΔΟ.

4. Το περιεχόμενο του Μητρώου για 
κάθε κατηγορία Οργανώσεων των 
παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου 
ομαδοποιείται στις ενότητες Γενι-
κών Στοιχείων, Νομικό-διοικητικών 
Στοιχείων, Οικονομικών Στοιχείων, 
Δραστηριοτήτων και Παρατηρήσε-
ων, όπως ορίζονται στην παρούσα 
απόφαση.

5. Η μορφή και το περιεχόμενο των 
πεδίων των ενοτήτων της παρ. 4 του 
παρόντος άρθρου διαμορφώνεται 
σύμφωνα με το περιεχόμενο των 
πεδίων των αιτήσεων πρώτης εγ-
γραφής του άρθρου 4 της παρούσας 
που καθορίζεται στο Παράρτημα του 
άρθρου 6 της παρούσας και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της.

6. Οι ΑΕΣ εγγράφονται στο Μητρώο 
με τον Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων 
Εταιρειών του Γενικού Εμπορικού 
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Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Ν. 3419/2005 
(ΦΕΚ Α' 297) και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6 την παρούσας

Άρθρο 3
Τήρηση του Μητρώου

1. Η Εποπτική Αρχή της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του Ν. 4015/2011 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με την 
περ. 3 της παρ. 2 του άρθρου 61 του 
Ν. 4277/2014, μεριμνά για την ορ-
γάνωση, τήρηση, λειτουργία και την 
ετήσια επικαιροποίηση του Μητρώ-
ου, αξιολογούσα κατ' έτος τους ΑΣ, 
σύμφωνα με τον νόμο, εποπτεύει την 
σύννομη λειτουργία τους, καθώς και 
την σύννομη λειτουργία της ΠΑΣΕΓΕΣ 
σύμφωνα με τη παρ. 8 του άρθρου 7 
του Ν. 4015/2011, των ΑΕΣ και των 
ΑνΣΟ, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
Ν. 2169/1993 και τους υποβοηθά στο 
έργο τους.

2. Για την πρώτη εγγραφή στο Μη-
τρώο οι ΑΣ, οι ΕΑΣ και οι ΑνΣΟ υπο-
βάλουν ηλεκτρονικά στο Μητρώο 
μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΥπΑΑΤ), αίτηση εγγραφής, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 6 της 
παρούσας. Οι ΑΕΣ και η ΠΑΣΕΓΕΣ 
υποβάλουν αίτηση πρώτης εγγρα-
φής σύμφωνα με τα στοιχεία του 
συνημμένου Παραρτήματος Β του 
άρθρου 6 της παρούσας.

3. Η αίτηση εγγραφής επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75).

4. Το Μητρώο για μεν την κατηγορία 
των ΑΣΟ (ΑΣ και ΑΕΣ), των ΑνΣΟ και 
ΔΟ, δημοσιοποιεί τα στοιχεία που 
αφορούν την επωνυμία, την έδρα, 
την δραστηριότητα (συνοπτικά), το 
εμπορικό σήμα, τα στοιχεία επικοι-

νωνίας και τα στοιχεία του νόμιμου 
εκπροσώπου, για δε την ΠΑΣΕΓΕΣ 
και ΔΟ, τα στοιχεία που αφορούν την 
επωνυμία, τον σκοπό, την έδρα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία 
του νόμιμου εκπροσώπου.

5. Το Μητρώο ενημερώνεται με την 
υποβολή της αίτησης πρώτης εγγρα-
φής, καθώς και με τις τακτικές ετήσι-
ες δηλώσεις. Για κάθε μεταβολή, που 
επέρχεται στις ΑΣΟ ενημερώνεται 
το Μητρώο. Η ενημέρωση του Μη-
τρώου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του 
ιστοτόπου του ΥπΑΑΤ.

Άρθρο 4
Διαδικασία πρώτης εγγραφής ΑΣΟ, 
ΕΑΣ, ΑνΣΟ, ΔΟ και ΠΑΣΕΓΕΣ στο Μη-
τρώο

1. Για την πρώτη εγγραφή και κατα-
χώριση στο Μητρώο, με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του 
Ν. 4015/2011 όπως ισχύει, οι ΑΣΟ, 
ΕΑΣ, ΑνΣΟ και ΔΟ υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση εγγραφής στο 
Μητρώο.

2. Το περιεχόμενο της αίτησης πρώ-
της εγγραφής για τους ΑΣΟ, ΕΑΣ, ΔΟ 
και ΑνΣΟ περιγράφεται στο άρθρο 6 
της παρούσας.

3. Στην αίτηση πρώτης εγγραφής, οι 
ΑΣΟ, ΕΑΣ, ΔΟ και ΑνΣΟ συμπληρώ-
νουν τα πεδία της αίτησης και υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρ-
χείου pdf, τα αναφερόμενα στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του Ν. 4015/2011, 
όπως ισχύει αντίγραφα των παρακά-
τω εγγράφων:

α) αντίγραφο του καταστατικού τους 
και τυχόν τροποποιήσεων αυτού και 
βεβαίωση εγγραφής τους στα οικεία 
βιβλία του αρμόδιου Δικαστηρίου,

β) ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την 
τελευταία τριετία με βάση τους ισο-
λογισμούς, λογαριασμούς και απο-
τελέσματα χρήσης των τελευταίων 
τριών ετών ή των ετών λειτουργίας 
του, αν ο ΑΣ έχει ιδρυθεί μέσα στην 
τελευταία τριετία,

γ) πρακτικό των αρχαιρεσιών για την 
ανάδειξη των διοικητικών οργάνων 
του Α.Σ.,

δ) βεβαίωση για τον αριθμό μελών, 
σύμφωνα με το βιβλίο Μητρώου με-
λών,

4. α) Με τη συμπλήρωση και την υπο-
βολή της αίτησης και την ολοκλή-
ρωση της εγγραφής, οι ως άνω Ορ-
γανώσεις λαμβάνουν άμεσα αριθμό 
πρωτοκόλλου.

β) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολό-
γησης και κατάταξης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 της παρού-
σας, οι Οργανώσεις λαμβάνουν τον 
Αριθμό εγγραφής στο Μητρώο του 
άρθρου 2 παρ. 2 της παρούσας.

5. Οι ΑΣΟ, ΑνΣΟ, ΔΟ και η ΠΑΣΕΓΕΣ 
σε κάθε συναλλαγή τους, οφείλουν 
να αναγράφουν στα σχετικά έγγραφα 
τον Αριθμό Μητρώου του άρθρου 2 
της παρούσας.

Άρθρο 5
Κατάταξη - Αξιολόγηση ΑΣ κατά την 
πρώτη εγγραφή και ετήσια αξιολό-
γηση - Διαγραφή από Μητρώο ΑΣ

1. Οι ΑΣ που υποβάλουν τις αιτήσεις 
πρώτης εγγραφής σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος Α. της 
παρούσας και τα τέσσερα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά της παρ. 3 του 
άρθρου 4 της παρούσας κατατάσ-
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σονται από την Εποπτική Αρχή στις 
εξής κατηγορίες:

α) Ενεργοί: Οι ΑΣ που εκπληρώνουν 
και τα τέσσερα κριτήρια της παρ. 3 
του άρθρου 4 της παρούσας, κατα-
τάσσονται στους ενεργούς συνεται-
ρισμούς.

β) Ανενεργοί: Οι ΑΣ που δεν εκπλη-
ρώνουν και τα τέσσερα σημεία της 
παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας. 
Οι ΑΣ που για δύο (2) συνεχόμενες 
αξιολογήσεις καταχωρίζονται στο 
Μητρώο ως ανενεργοί, τίθενται σε 
εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 
4 παρ. 4 του Ν. 4015/2011 εκτός αν 
υφίσταται συνδρομή λόγω ανωτέρας 
βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

2. Ειδικά στην ετήσια αξιολόγηση 
και επικαιροποίηση του Μητρώου 
για τον προσδιορισμό του κριτηρί-
ου των ενεργών ΑΣ υποβάλλονται οι 
τακτικές ετήσιες δηλώσεις με τα ακό-
λουθα στοιχεία:

α. Επωνυμία, έδρα και στοιχεία επι-
κοινωνίας (Διεύθυνση, Τηλέφωνα, 
ΑΦΜ και ΔΟΥ, ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο και στοιχεία επικοινωνίας νόμι-
μου εκπροσώπου)

β. Νομιμοποιητικά έγγραφα (Κατα-
στατικό με τις τελευταίες τροποποι-
ήσεις, εγγραφή στο Βιβλίο Μητρώ-
ου των Αγροτικών Συνεταιρισμών 
του οικείου Ειρηνοδικείου, πρακτικό 
Εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου 
(ΔΣ) και Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΣ) 
πρακτικό κατανομής αξιωμάτων, 
Στοιχεία Ορκωτού Ελεγκτή, πρακτικό 
αρχαιρεσιών,

γ. Αριθμό Μελών, όπως προκύπτει, 
από το βιβλίο Μητρώου μελών.

δ.Ύψος συνεταιρικής μερίδας, απο-
δεικτικό καταβολής της αξίας της και 
ύψος συνεταιριστικού κεφαλαίου.
Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλο-
νται στην ετήσια αξιολόγηση μόνο 
αν έχουν επέλθει αλλαγές μετά την 
πρώτη εγγραφή στο Μητρώο.

ε. Δήλωση Προέδρου ΔΣ για καταβο-
λή μερίδας και αριθμό των μελών και 
ότι τηρούνται τα βιβλία που απαιτεί 
ο νόμος.

στ. Αντίγραφο του τελευταίου ισο-
λογισμού, προκειμένου να κριθεί αν 
ο συνεταιρισμός είναι ή παραμένει 
ως ενεργός ή όχι, ή αν διαφαίνεται 
εγκατάλειψη του σκοπού του ή της 
δραστηριότητάς του. Ο κύκλος εργα-
σιών (ελάχιστος τζίρος) απαιτείται να 
είναι τουλάχιστον 30.000 για τις Ορ-
γανώσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας 
και 10.000 για τις Οργανώσεις της νη-
σιωτικής Ελλάδας, πλην Εύβοιας και 
Κρήτης. Σε εξαιρετικές δεόντως αιτι-
ολογημένες περιπτώσεις, όπως ιδίως, 
σε περίπτωση ακαρπίας ή φυσικών 
καταστροφών που μείωσαν το τζίρο, 
η Εποπτική Αρχή μπορεί να λαμβά-
νει υπόψη και τα έτη λειτουργίας του 
κάθε συνεταιρισμού, τον αριθμό των 
μελών του, το είδος των δραστηριο-
τήτων του, κλπ και να κατατάξει ως 
ενεργό ΑΣ με μειωμένο το απαιτού-
μενο ελάχιστο όριο του τζίρου.

3. Για τους νεοϊδρυόμενους συνε-
ταιρισμούς αρκεί να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του νόμου και του 
καταστατικού, για την ίδρυσή τους, 
με την προϋπόθεση της εξόφλησης 
του ύψους της συνεταιρικής μερίδας 
κατά τους όρους του καταστατικού. Η 
καταβολή θα βεβαιώνεται με απόφα-
ση του ΔΣ, το οποίο ευθύνεται με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 
περί ψευδούς δηλώσεως.

4. Οι αξιολογούμενοι, εφόσον δεν 
συμφωνούν με την απόφαση αξιο-
λόγησης,έχουν δικαίωμα ένστασης 
ενώπιον του Υπουργού ΥπΑΑΤ εντός 
προθεσμίας ενός μηνός από την γνω-
στοποίηση της Απόφασης της Εποπτι-
κής Αρχής. Ο Υπουργός αποφαίνεται 
επί της ενστάσεως εντός προθεσμίας 
15 ημερών. Αν δεν αποφανθεί εντός 
της προθεσμίας αυτής, τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης.

5. Οι ΑΣ διαγράφονται από το Μη-
τρώο μόνο μετά την οριστική εκκα-
θάριση τους.

6. Για την πρώτη εγγραφή των ΑνΣΟ 
αρκεί η αναγραφή των κριτηρίων της 
παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 6

Στην παρούσα προσαρτώνται τα Πα-
ραρτήματα Α και Β με τέσσερα (4) 
Υποδείγματα αιτήσεων πρώτης εγ-
γραφής στο Μητρώο που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
και έχουν ως εξής:

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση 35599/8.11.2011 του 
Υπουργού ΑΑΤ (ΦΕΚ Β' 2634) καταρ-
γείται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


