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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» του φορέα «ΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.», λόγω
καταστατικών μεταβολών (νέα σύνθεση), μεταβολή
του νόμιμου εκπροσώπου, αλλαγή του διακριτικού
τίτλου του Κ.Δ.Β.Μ. και προσθήκη νέας δομής.

2

Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων για το έτος 2015.

3

Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό
στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β’/18.7.2000 (Β’ 951)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΑΕΒΕ με Α.Φ.Μ. 094010226 και των πελατών της.

4

Διαπιστωτική πράξη υπαγωγής των Ιερών Κοιμητηριακών Ναών Παμμεγίστων Ταξιαρχών πόλεως
Ρόδου και Αγίων Σεργίου και Βάκχου Δ.Δ. Ιαλυσού
Ρόδου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Κ1/164660
(1)
Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» του φορέα «ΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Ε.», λόγω καταστατικών μεταβολών (νέα σύνθεση), μεταβολή του νόμιμου εκπροσώπου, αλλαγή του διακριτικού τίτλου του Κ.Δ.Β.Μ. και προσθήκη νέας δομής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-
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θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), άρθρο πρώτο, παράγραφος
Θ, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 193), όπως ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και ΝΠΔΔ» (Β’ 6030).
4. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του
ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).
5. Το π.δ. 18/22-02-2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/08-07-2019, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), παρ. 1 άρθρο 4.
7. Το π.δ. 84/17-07-2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), παρ. 2, άρθρο 6.
8. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).
9. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο
με διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ», με κωδικό 2000074, που εκδόθηκε με την
απόφαση της 99/30-01-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την
επωνυμία «ΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Ε.», όπως ισχύει.
10. Την υπό στοιχεία Κ1/195833/10-12-2019 αίτηση
τροποποίησης του νομικού προσώπου με την επωνυμία
«ΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.» με τα
συνημμένα δικαιολογητικά.
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11. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπως διατυπώθηκε στην υπό
στοιχεία ΔΑ/38428/22-11-2020 απόφαση της υπ’ αρ. 424/
22-10-2020 συνεδρίασης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης επιπέδου Δύο, με διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΔΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» και κωδικό 2000074,
λόγω καταστατικών μεταβολών (νέα σύνθεση εταίρων),
ορισμού νέου νόμιμου εκπρόσωπου την ΜΑΚΡΥΛΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, αλλαγή του διακριτικού
τίτλου του Κ.Δ.Β.Μ. σε «ΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - Κ.Δ.Β.Μ. 2»,και προσθήκη νέας δομής
στη διεύθυνση ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 20 και ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ,
54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με δυναμικότητα 47 άτομα ανά
ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ.
Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών
προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προσαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Διά Βίου Μάθησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. Α. 1262
(2)
Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
νομικών προσώπων και οντοτήτων για το έτος
2015.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν,
και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 33, σύμφωνα
με το οποίο ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει
απόφαση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ’
εκτίμηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, 37,
σύμφωνα με το οποίο ο τύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου καθορίζεται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα, και 41 παρ. 3, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από
την κοινοποίηση της πράξης του προσδιορισμού φόρου
στον φορολογούμενο, και του άρθρου 63.
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του ν. 4223/2013
(Α’ 287), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
(Α’ 312), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
5. Την 1/20.01.2016 (ΥΟΔΔ 18) πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του πρώτου εδ. της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/
2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την 5294 ΕΞ
2020/17.1.2020 (ΥΟΔΔ 27) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
6. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.
7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017
(Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με
εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.
8. Την ΠΟΛ 1184/2014 (Β’ 2074) απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε.
«Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων
ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων».
9. Την Α. 1419/2019 (Β’ 4182) απόφαση του Διοικητή
Α.Α.Δ.Ε «Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου
προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων».
10. Το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δεν υπέβαλε δηλώσεις
στοιχείων ακινήτων, παρότι υπήρχε σχετική υποχρέωση.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Για το έτος 2015 εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου
προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες,
τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου έτους 2015 δεν είχαν
προβεί σε διακοπή εργασιών και δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2015.
Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου
προσδιορισμού φόρου έχει ως το υπόδειγμα το οποίο
περιλαμβάνεται στην Α. 1419/2019 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 4182).
2. Τα στοιχεία των ακινήτων για την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου λαμβάνονται από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί
στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων.
3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εκτιμώμενος φό-
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ρος προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΑ
1184/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., επί της πράξης εκτιμώμενου
προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις αυτής.
4. Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις
ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα αυτά να θεωρούνται ως μη δηλωθέντα, επί της
πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου υπάρχει
ειδική επισήμανση γι’ αυτά.
5. Δεν εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού
φόρου όταν το προκύπτον ποσό φόρου είναι μέχρι ένα
(1) ευρώ.
6. Η εκδοθείσα πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού
φόρου αναρτάται στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων
και κοινοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α
της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ενημέρωση
του φορολογούμενου για την έκδοση της πράξης, αυτή
επιδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τα
οριζόμενα στις περιπτώσεις β, γ και δ της παρ. 3 και της
παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013.
7. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος
υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων μετά την έκδοση
της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, εκδίδεται
άμεσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και ο επιπλέον βεβαιωθείς φόρος διαγράφεται ο δε τυχόν επιπλέον καταβληθείς φόρος επιστρέφεται
κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4174/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020
O Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. Α.1263
(3)
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό
στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β’/18.7.2000 (Β’ 951)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΑΕΒΕ με Α.Φ.Μ. 094010226 και των πελατών της.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/
1990 (Α’ 43) με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά
που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων
για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα
ημέρες από την ημερομηνία καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα και δεν
έχουν έννομο αποτέλεσμα.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2386/
1996 (Α’ 43), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ-
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θρου 27 του ν. 2682/99 (Α’ 16) με τις οποίες εξαιρέθηκαν
της θεώρησης τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από
επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες,
τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες
συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης
του ν. 1665/1986.
3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 2648/
1998 (Α’ 238) με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις
του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζονται
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες
υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 και των άρθρων
47 και 55 του ν. 2065/1992 (Α’ 113), όπως αυτά ισχύουν,
καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από
την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών.
4. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013
(Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου
41 ν. 4389/2016.
5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2,13, 14,17 και 41, όπως ισχύουν.
6. Την 1/20.1.2016 (ΥΟΔΔ 18) πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως ισχύουν,
την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).
7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 (Β’ 4738)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β’/18.7.2000
(951Β’) ΑΥΟ, όπως ισχύει, με την οποία, μεταξύ άλλων,
καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990.
9. Την από 15/10/2020 επιστολή της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ με Α.Φ.Μ. 094010226.
10. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν
στην παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικασία
υποβολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, λόγω
του μεγάλου αριθμού των πελατών της.
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11. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εξαιρούμε την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ με
Α.Φ.Μ. 094010226 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην υπό στοιχεία ΑΥΟ
1065606/7222/ΔΕ-Β’/951Β/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει, για την ενοικίαση επιβατικών οχημάτων, χωρίς
οδηγό, με τους πελάτες της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 245
(4)
Διαπιστωτική πράξη υπαγωγής των Ιερών Κοιμητηριακών Ναών Παμμεγίστων Ταξιαρχών πόλεως Ρόδου και Αγίων Σεργίου και Βάκχου Δ.Δ.
Ιαλυσού Ρόδου.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Λαβόντες υπόψη:
A) τας διατάξεις του άρθρου 17 του Κανονισμού
7/2015 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» της Εκκλησίας
της Κρήτης (Α’ 61), έχοντος εφαρμογήν και εις τας εν Δωδεκανήσω Επαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Β) τας διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4735/2020 «Διοίκηση και διαχείριση Ορθοδόξων Ιερών Ναών εντός
Κοιμητηρίων» (Α’ 197), διαπιστώνομεν:
Την υπαγωγή του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Δημοτικού Κοιμητηρίου πόλεως Ρόδου και του
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Ιερού Κοιμητηρίου Ναού Αγίων Σεργίου και Βάκχου ΔΔ
Ιαλυσσού Ρόδου, στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.
Η διοίκησις και η διαχείρισις του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Δημοτικού Κοιμητηρίου πόλεως Ρόδου, ασχέτως της νομικής του μορφής, ασκείται
αποκλειστικά και καθ’ ολοκληρίαν υπό Συμβουλίου που
ορίζει ο Μητροπολίτης Ρόδου.
Τα έσοδα εκ του ως άνω Ιερού Κοιμητηριακού Ναού,
υπάγονται αποκλειστικώς και μόνον δια την συντήρησιν του Ιερού Ναού και των εν γένει αναγκών καλής λειτουργίας ως και δια φιλανθρωπικούς σκοπούς της Ιεράς
Μητροπόλεως Ρόδου.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου μέλει, όπως
διορίσει Επιτροπή διοικήσεως και διαχειρίσεως του ως
άνω Ιερού Κοιμητηριακού Ναού.
Η διοίκησις και η διαχείρισις του Ιερού Κοιμητηριακού
Ναού Αγίων Σεργίου και Βάκχου Δ.Δ. Ιαλυσού Ρόδου,
ασχέτως της νομικής του μορφής, ασκείται αποκλειστικά
και καθ’ ολοκληρίαν υπό του εκάστοτε Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου της Ενορίας Ιαλυσού. Τα έσοδα εκ του ως
άνω Ιερού Κοιμητηριακού Ναού, υπάγονται δια την συντήρησιν του Ιερού Ναού και των εν γένει αναγκών της
Ενορίας Ιαλυσού.
Δεν υπάρχουν ενεργές συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τον Δήμο Ρόδου και τα νομικά πρόσωπα, στο
πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αναγκών των ανωτέρω
Κοιμητηριακών Ναών.
Δεν υπάρχει προσωπικό που να έχει οποιαδήποτε
έννομη εργασιακή σχέση με τους ανωτέρω Κοιμητηριακούς Ναούς.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 25 Νοεμβρίου 2020
Ο Μητροπολίτης
† Ο Ρόδου ΚΥΡΙΛΛΟΣ
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