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Αριθμ. Δ12Α΄/1266/2010
(1)
Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλω−
σης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για
ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992
(ΦΕΚ 34 Α’) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμε−
νες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών
δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 62 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ
151 Α’) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005
(ΦΕΚ 312/Α’/27.12.2005) με τις οποίες εξουσιοδοτείται
ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής
δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.
4. Τη διευκόλυνση αφενός των φορολογουμένων και
αφετέρου την παροχή κινήτρου για την υποβολή των
δηλώσεων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολο−
γίας εισοδήματος ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, για
τους υπόχρεους του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994, που
αποκτούν εισόδημα, από συμμετοχή σε εταιρεία, κοι−
νοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄, κατηγορίας,
εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο
και 12ο του έτους 2009, οι πράκτορες, ασφαλειομεσί−
τες, συγγραφείς κ.λπ., περιπτώσεις αα), στστ), ζζ), της
περίπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, από
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

μισθούς, συντάξεις, αμοιβές ως αξιωματικοί ή κατώτερο
πλήρωμα εμπορικών πλοίων, εισόδημα αλλοδαπής κ.λπ.,
περιπτώσεις ββ), γγ), δδ), εε), της ίδιας περίπτ., παραγρ.
και άρθρου, καθώς και οι εφημεριδοπώλες και όσοι
δικαιούνται βεβαιώσεις αμοιβών ή βεβαιώσεις ασφα−
λίστρων, από Ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες έχουν
τεθεί σε εκκαθάριση, παρατείνεται μέχρι και 5 Ιουλίου
2010 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
2. Μέχρι την ίδια ημερομηνία υποβάλλονται ηλεκτρο−
νικά και οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 27826
(2)
Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργα−
σίες του Εθνικού Κτηματολογίου.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1) και 13α (παρ. 4)
του N. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία
Εθνικού Κτηματολογίου, Διαδικασία έως τις πρώτες
εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατά−
ξεις» (114 A’).
2. Τις διατάξεις του N. 1647/1986 «Οργανισμός Κτημα−
τολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και
άλλες σχετικές διατάξεις (141 A’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005
(98 A’).
4. Την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (2234/B’/2009).
5. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 189/2009 π. δ/τος «Κα−
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων» (221 A’).
6. Την υπ’ αριθμ. 417/06.05.2010 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».
7. Την υπ’ αριθμ. 494/08/07.06.2010 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ.
8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού
των οικείων ΟΤΑ, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση οι λοιπές πε−
ριοχές της ελληνικής επικράτειας οι οποίες δεν έχουν
κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση μέχρι σήμερα.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

Αριθμ. Α οικ. 21329/1995
(3)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α οικ. 8923/861/23.03.10 (ΦΕΚ
Β’ 2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα
«Καθορισμός κομίστρων του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν.Δ. 3721/1957 (142 Α’) «περί συστάσεως Οργανι−
σμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)»,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 716/1970 (238 Α’), το
Ν. 866/1979 (23 Α’) και το Ν. 2898/2001 (71 Α’) και ειδικό−
τερα την από 30/04/2001 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ (άρθρο έβδομο),που κυρώθηκε
με το άρθρο 8 του Ν. 2898/2001 (Α’ 71).
2. Του Ν. 3652/2008 (45 Α’) «Κύρωση Σύμβασης για
την τροποποίηση και συμπλήρωση της από 30/04/2001
οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και
Ο.Α.Σ.Θ.»
3. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’),
4. Του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (247 Α’) «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις».
5. Του άρθρου 1 του Ν. 1214/1981 (286 Α’) όπως προ−
στέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του
Ν. 2963/2001 (268 Α’).
6. Της υπ’ αριθμ. 68587/5029/04.07.2003 (934 Β’) κοινής
απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών «Μεταβολή περιοχής εκτέλεσης
αστικής συγκοινωνίας από τον Οργανισμό Αστικών Συ−
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)».
7. Της υπ’ αριθμ. 2672/03.12.09 (2408 Β’) κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών».
8. Της υπ’ αριθμ. Α−ΟΙΚ. 46179/3494/04.08.2003 Συμπλη−
ρωματικής Οικονομικής Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.
9. Της αριθμ. Α−27905/2371/12.07.2005 (ΦΕΚ 1018 Β’), κοι−
νής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών
και Μεταφορών & Επικοινωνιών όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την αριθμ. Α– 53178/4566/08.12.2006
(ΦΕΚ 1888 Β’) όμοια.
10. Της αριθμ. 20720/1849/16.07.2009 (ΦΕΚ 1588 Β’) κοι−
νής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών
και Μεταφορών & Επικοινωνιών.
11. Της αριθμ. Α οικ. 8923/861/23.03.10 (ΦΕΚ 2010 Β’)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.
12. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις αυτές δεν προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. Α οικ. 8923/861/23.03.10 (ΦΕΚ 2010 Β’) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός κομί−
στρων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσα−
λονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)», συμπληρώνεται ως εξής:

