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.:: επιγραμματικά::.
Αριθμ. πρωτ.: οικ. 47168
/2014/18.09.2014
Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή
ανανέωσης άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα (άρθρο 20 Β, ν.4251/2014)
- Κατατέθηκε η τροπολογία για την
εξαίρεση των μη ληξιπρόθεσμων
οφειλών από τη ρύθμιση των 100
δόσεων
- ΠΟΛ.1236/7.11.2014
Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014
(ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)
- Αριθμ. Φ10034/18408/465
Τροποποίηση
της
αριθ.
Φ.
10034/14323/372/8-8-2014 (ΦΕΚ
2274/Β/2014) κοινής υπουργικής
απόφασης «Τροποποίηση της αριθ.
Φ10034/2196/59/2014 (ΦΕΚ 760/
Β/27-3-2014) κοινής υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός Προγραμμάτων και Αριθμού Δικαιούχων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους
2014.

Αριθ. πρωτ.: Φ 10023/οικ.40279/1582/12.11.2014
Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 ν. 4277/2014

Σ

ας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 156/1-8-2014 δημοσιεύθηκε ο νόμος
4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 61 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στο
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
Στην παράγραφο 17 του προαναφερόμενου άρθρου και νόμου εξειδικεύεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3029/2002 και 3655/2008,
ως προς το ασφαλιστικό καθεστώς που διέπει τους ασφαλισμένους του
πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ. Σχετικά με τις εν λόγω ρυθμίσεις, σας γνωρίζουμε τα
εξής:
Με τις γνωστοποιούμενες διατάξεις καλύπτονται από το προστατευτικό
πεδίο εφαρμογής των ν. 3029/2002 και 3655/2008 ασφαλισμένοι που μέχρι την ένταξη του Κλάδου κύριας ασφάλισης του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ, δηλαδή μέχρι την 31-7-2007 είχαν συνάψει ασφαλιστικό δεσμό με το πρώην
Ταμείο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ασφαλισμένος που την 31-7-2007 απασχολούνταν σε συνεταιριστική οργάνωση και ο οποίος απολύθηκε την 31-8-2007, παρέμεινε άνεργος για ένα μήνα και ακολούθως επαναπροσλήφθηκε στην ίδια ή
άλλη συνεταιριστική οργάνωση από 1-10-2007. Με τις νέες διατάξεις ο εν
λόγω ασφαλισμένος, αφενός εξακολουθεί να διέπεται από τη νομοθεσία
του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον
τρόπο υπολογισμού της σύνταξης και αφετέρου για την απασχόλησή του
σε συνεταιριστική οργάνωση καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Φ10023/17105/1054/6-7-2007 Κοινή
Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας
και την παροχή οδηγιών προς το Τοπικό Υποκατάστημα.
Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ
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Αριθμ. πρωτ.: οικ. 47168 /2014/18.09.2014
Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες
ακινήτων στην Ελλάδα (άρθρο 20 Β, ν.4251/2014)

Σ

ύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ.2
του ν.4251/2014, δίνεται η
δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής από πληρεξούσιο δικηγόρο,
υπό τον όρο η πληρεξουσιότητα να
αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφή στου
εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Η δυνατότητα
αυτή παρέχεται υπό την επιφύλαξη
της ισχύος της θεώρησης εισόδου
κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης.
Ωστόσο, αποκλειστικά και μόνο
για την κατηγορία του άρθρου 20Β
του ίδιου νόμου, δηλαδή για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων και ενόψει
της αναγκαιότητας εξυπηρέτησης

του ειδικού σκοπού, για τον οποίο
θεσπίστηκε η εν λόγω κατηγορία,
υφίσταται εξαίρεση του ανωτέρω
κανόνα.
Στην ειδική αυτή περίπτωση ο ενδιαφερόμενος αγοραστής μπορεί να
εισέλθει με θεώρηση εισόδου (C ή
D) στην Ελλάδα και εντός των χρονικών ορίων ισχύος αυτής να εξουσιοδοτήσει δικηγόρο για την ολοκλήρωση της αγοράς του ακινήτου
και την κατάθεση της αίτησης για
τη χορήγηση άδειας διαμονής. Ο
δικηγόρος, στη συνέχεια, μπορεί να
καταθέσει τη σχετική αίτηση στην
αρμόδια Υ.Α.Μ. αφού ολοκληρωθεί
η αγορά του ακινήτου, που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη
σύσταση δικαιώματος απόκτησης

άδειας διαμονής, εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος και μετά τη
λήξη της θεώρησης εισόδου, καθώς από τον νόμο (δεύτερο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 20 του
ν.4251/2014) δεν υφίσταται καμία
υποχρέωση του ενδιαφερομένου
να διαμείνει στην Ελλάδα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
Ενόψει των ανωτέρω στις ως άνω
περιπτώσεις κατάθεσης αίτησης
και εφόσον τα δικαιολογητικά είναι
πλήρη, θα πρέπει να χορηγείται η
προβλεπόμενη βεβαίωση του άρθρου 8, παρ.5 και η αίτηση να εξετάζεται περαιτέρω θεωρούμενη ως
εμπροθέσμως κατατεθείσα.
Ο Γενικός Γραμματέας
Άγγελος Συρίγος

Κατατέθηκε η τροπολογία για την εξαίρεση των μη ληξιπρόθεσμων
οφειλών από τη ρύθμιση των 100 δόσεων

Σ

το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της
Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009,
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της
αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές
αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα
στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσης τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/
ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ

του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της
αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε
ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν
την αναστολή εκτέλεσης της ποινής
ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την
επιτήρηση των μέτρων αναστολής και
των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/
ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή,
μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί
μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς
την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ)»
Διάταξη αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Αιτιολογική Έκθεση
Με την προτεινόμενη ρύθμιση διαγράφεται η περίπτωση β' της παραγράφου
7 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 και
αναριθμείται η επόμενη περίπτωση γ'
σε περίπτωση β'.
Προτεινόμενη διάταξη
Άρθρο ....
Η περίπτωση β' της παραγράφου 7 του
άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 διαγράφεται και αναριθμείται η επόμενη περίπτωση γ' σε περίπτωση β'
Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
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ΠΟΛ.1236/7.11.2014
Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση
του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)

H

αίτηση για υπαγωγή στη
ρύθμιση των διατάξεων του
άρθρου 51 «Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση» του ν. 4305/2014 υποβάλλεται
ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση
που υφίσταται τεχνική αδυναμία
διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος
της οποίας είναι αρμόδιος για την
επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, ο οποίος εξετάζει την αίτηση
και τις προϋποθέσεις υπαγωγής.
2. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης
(Τράπεζες κλπ) με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής ή στην
κατά περίπτωση υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.
3. Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
υπαγωγή στη ρύθμιση, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
Η καταβολή της οφειλής δύναται
να πραγματοποιείται μέσω πάγιας
εντολής στους φορείς είσπραξης.
4. Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση:
Α) Υποχρεωτικά:
Το σύνολο των βεβαιωμένων έως
και την 1η Οκτωβρίου 2014 και

ληξιπρόθεσμων έως και την ημερομηνία της αίτησης οφειλών, που
δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής
ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική
ρύθμιση τμηματικής καταβολής
οφειλών.

ρύθμιση :

Β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη
:

ii) Ομοίως δεν υπάγονται οφειλές
η αποπληρωμή των οποίων έχει
ρυθμιστεί από συμφωνία που επικυρώθηκε με δικαστική απόφαση
κατ΄άρθρα 99 επ. Πτωχευτικού
Κώδικα, 44 ν. 1892/1990 ή άλλες
διατάξεις, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά στη συμφωνία.

i) βεβαιωμένες έως και την 1η
Οκτωβρίου 2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ
του νόμου αναστολή κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής,
ii) βεβαιωμένες έως και την 1η
Οκτωβρίου 2014 οφειλές που δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες
κατά την ημερομηνία της αίτησης
υπαγωγής,
iii) βεβαιωμένες έως και την 1η
Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά
την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι
τηρούνται.
Στην περίπτωση υπαγωγής στη
νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια
των ανωτέρω διευκολύνσεων ή
ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής
χρεών.
Γ) Η υποχρεωτικά υπαγόμενη στη
ρύθμιση βασική οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο
ευρώ (1.000.000,00 €).
Δ) Εξαίρεση από την υπαγωγή στη

i) Δεν υπάγονται οφειλές που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις δεν
δύνανται να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.

5. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις ως άνω οφειλές για
τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής.
Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης μετά την
καταβολή της πρώτης δόσης αυτής.
6. Προϋποθέσεις υπαγωγής
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει ο οφειλέτης να έχει υποβάλει
τις προβλεπόμενες από τον νόμο
φορολογικές δηλώσεις, το οποίο
και θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
ταυτόχρονα με την υποβολή της
αίτησης.
Εφόσον κατά τη διενέργεια των αυτοματοποιημένων ελέγχων από την
ηλεκτρονική εφαρμογή προκύψει
εκκρεμότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, αυτή πρέπει πρώτα
να τακτοποιηθεί και στη συνέχεια
ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει
συνέχεια στην επομένη σελίδα
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ΠΟΛ.1236/7.11.2014
Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση
του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)
αίτηση υπαγωγής.
7. Προϋποθέσεις υπαγωγής σε
πρόγραμμα αριθμού δόσεων άνω
των εβδομήντα δύο (72).
Για την υπαγωγή σε αριθμό δόσεων άνω των εβδομήντα δύο (72)
έως και εκατό (100), το ποσό της
συνολικά ρυθμιζόμενης βασικής
οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ
(15.000,00 €).
8. Ειδικότερες λεπτομέρειες για την
εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου
51 του ν. 4305/2014.
Α) Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» της υποπαραγράφου Α1
της παρ. Α του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 και τηρούν τους
όρους της ρύθμισης αυτής τυγχάνουν αναδρομικά των εκπτώσεων
και των πρόσθετων ευεργετημάτων της παρ 8 του άρθρου 51 του
ν. 4305/2014. Ειδικότερα για τους
οφειλέτες που επιλέξουν να υπαγάγουν την εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή τους στη ρύθμιση
του άρθρου 51 του ν. 4305/2014,
οι ανωτέρω εκπτώσεις δύνανται
να χορηγηθούν μετά την καταβολή
της πρώτης δόσης αυτής. Για όσους
οφειλέτες δεν επιλέξουν με σχετική αίτηση και έως την 31η Μαρτίου
2015 την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του άρθρου 51 του ν.4305/2014
ή την διατήρηση της ρύθμισης της
υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του ν. 4152/2013, θεωρείται
ότι έχουν επιλέξει τη διατήρηση

της ρύθμισης του ν. 4152/2013 με
τα σχετικά ευεργετήματα της παραγράφου 8 του άρθρου 51 του ν.
4305/2014. Αίτηση για διατήρηση
της ρύθμισης του ν. 4152/2013 υποβάλλεται άπαξ έως τις 31.03.2015.
Β) Οι απαλλαγές διενεργούνται:
i) Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά
Κέντρα, επί των εξοφλημένων δόσεων ρύθμισης, με Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), το οποίο
συντάσσεται από τον αρμόδιο για
τη χορήγηση της ρύθμισης «τελευταίας ευκαιρίας» Προϊστάμενο,
ο οποίος ελέγχει και την τήρηση
των όρων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1
της παρ. Α του άρθρου πρώτου
του ν.4152/2013 και της απόφασης
ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1111/21.5.2013, λαμβάνοντας υπόψη το προτεινόμενο προς επιστροφή ποσό από την
ηλεκτρονική εφαρμογή.
Το ΑΦΕΚ εκκαθαρίζεται και εξοφλείται από το τμήμα Εσόδων της
υπηρεσίας όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή, εντός ενενήντα (90)
ημερών από την ημερομηνία που
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν.
4305/2014.
Το συνολικό επιστρεφόμενο ποσό
πιστώνεται κατά προτεραιότητα
στις δόσεις της ρύθμισης.
ii) Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα Τελωνεία με την έκδοση

απόφασης απαλλαγής προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής και στην περίπτωση που προκύψει υπόλοιπο
προς επιστροφή ποσό θα διενεργείται με τη διαδικασία επιστροφής
αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
9. Απώλεια της ρύθμισης.
Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια
την υποχρεωτική άμεση καταβολή
του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και
την άμεση επιδίωξη της είσπραξής
του με όλα τα προβλεπόμενα από
την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα,
εάν ο οφειλέτης:
α) δεν είναι φορολογικά ενήμερος
από την ημερομηνία υπαγωγής και
καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης
ή
β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα
μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της
ρύθμισης ή
γ) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή
δ) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία
δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό
διάστημα μέχρι δύο μήνες ή
ε) έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία
προκειμένου να του χορηγηθεί η
ρύθμιση.
Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο
συνέχεια στην επομένη σελίδα
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ΠΟΛ.1236/7.11.2014
Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση
του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)
της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται
οι όροι των διατάξεων του άρθρου
51 του ν. 4305/2014 και της παρούσας απόφασης, η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης.
10. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης.
α) Ως αρμόδια Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/
Υπηρεσία για τη χορήγηση της ρύθμισης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1 της παρούσας,
την παρακολούθηση, την τήρηση
των όρων της, την απώλεια αυτής
και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία,
ορίζεται η Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/ Υπηρεσία ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της
είσπραξης της οφειλής.
Στην περίπτωση συναρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας
Είσπραξης, αρμόδιος ορίζεται ο
Προϊστάμενος αυτής.
β) Σε έκτακτες περιπτώσεις που για
την οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα
των Δ.Ο.Υ. οι σχετικές πληρωμές, ο
αιτών οφείλει να προσκομίζει στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος αποδεικτικού
ενημερότητας.
γ) Κατά την ημερομηνία της αίτησης υπολογίζονται οι απαλλαγές
της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.
4305/2014.
Από την ίδια ημερομηνία υπολο-

γίζεται τόκος που ανέρχεται σε
4.56% ετησίως και επιβαρύνει τις
υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές.
Από την υπαγωγή στη ρύθμιση και
ενόσω αυτή διαρκεί, οι οφειλές δεν
επιβαρύνονται με τις κατά ΚΕΔΕ και
κατά ΚΦΔ προσαυξήσεις, τόκους
και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.
δ) Το ελάχιστο συνολικό ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα
(50) ευρώ.
11. Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος ρύθμισης.
α) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης
να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες
δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών,
ή σε περίπτωση εξόφλησης του
συνόλου της οφειλής με οποιοδήποτε τρόπο, ο οφειλέτης θα τύχει
απαλλαγής επί του εναπομείναντος
ποσού των προσαυξήσεων, τόκων
και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ίσο με αυτό
που αντιστοιχεί στον αριθμό των
μηνιαίων δόσεων σύμφωνα με το
νέο πρόγραμμα ρύθμισης, που τελικά διαμορφώνεται.
β) Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε
πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών του
άρθρου 51 του ν. 4305/2014 δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του
σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης της
ίδιας περίπτωσης με διαφορετικό
αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο
προς καταβολή ποσό και υπό τις

ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από
τις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για
το εναπομείναν ποσό σύμφωνα με
το νέο πρόγραμμα ρύθμισης.
Ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων
δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις εβδομήντα δύο (72) ή τις εκατό
(100) κατά περίπτωση, υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.
12. Από την ημερομηνία δημοσίευσης την απόφασης αυτής και μέχρι
την 31η Μαρτίου 2015, δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της
παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 για τους οφειλέτες που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 51 του ν. 4305/2014.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η αίτηση χορήγησης ρυθμίσεων υπαγωγής στη ρύθμιση της ανωτέρω
υποπαραγράφου Α1 δεν δύναται
να υποβληθεί ηλεκτρονικά.
13. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
51 του ν. 4305/2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου
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Αριθμ. Φ10034/18408/465
Τροποποίηση της αριθ. Φ. 10034/14323/372/8-8-2014 (ΦΕΚ 2274/Β/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της αριθ. Φ10034/2196/59/2014
(ΦΕΚ 760/Β/27-3-2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Προγραμμάτων και Αριθμού Δικαιούχων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2014.

Ο

Ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 1 του Ν.3050/2002
«Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
214 Α) όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Π.Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή των Υπουργείων»
(ΦΕΚ 221 Α) και του άρθρου 4 του
Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141
Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.
Δ/γμα 88/2012 «Τροποποίηση του
Π. Δ/τος 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών (Α 141) »
(ΦΕΚ 143 Α).
3. Τις διατάξεις του Π. Δ/γματος
86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α) και τις διατάξεις του Π. Δ/τος 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
134 Α).
4. Το Π. Δ/γμα 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (
ΦΕΚ 180 Α).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.- δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143 Α).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το

άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α).
7. Την αρ. Υ48/09-07-2012 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ
2105 Β).
8. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. οικ.
38440/7537/3-11-2014 Απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη
Πλακιωτάκη» (ΦΕΚ 2972 Β).
9. Τις υπ΄ αριθ. 1449/2/4-9-2014 και
1450/1/11-9-2014 Αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού
του ΟΓΑ/ΛΑΕ έτους 2014, αποφασίζουμε:
1. Η παρ. 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο πρόγραμμα
παροχής χρηματικών βοηθημάτων
και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες τετρακόσια πενήντα (450) άτομα».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Προϋποθέσεις
συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και
βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες:
- Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες
ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και
να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστι-

κές τους εισφορές κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης συμμετοχής
τους στο πρόγραμμα της παροχής.
- Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης, τουλάχιστον 4 τέκνα,
άγαμα, έμμεσα ασφαλισμένα στον
ΟΓΑ, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι
24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην
Ελλάδα σε δημόσια εκπαιδευτικά
ιδρύματα, ή ανίκανα για εργασία σε
ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του
18ου ή του 24ου έτους ηλικίας,
θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του
έτους 2014.
- Να είναι, όλοι οι ανωτέρω, κάτοχοι
βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης».
3. Στο τέλος του εδαφίου α της παρ.
3 του άρθρου 3, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του
Προγράμματος Δωρεάν Παροχής
Εισιτηρίων Θεάτρου έτους 2014
μπορούν να παραλαμβάνουν τα
δελτία τους μέχρι την 31-10-2014.
Μετά την ημερομηνία αυτή, τα αδιάθετα δελτία μέχρι και τη συμπλήρωση του αριθμού των ενενήντα
τριών χιλιάδων (93.000) ατόμων θα
διανέμονται στους δικαιούχους που
υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο
πρόγραμμα αυτό το έτος 2014, με
σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014

