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1 Τροποποίηση της οικ. 526/10/04-01-2018 απόφα-
σης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών 
με θέμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης 
πρόσληψης μισθωτού-ών, από αυτοαπασχολού-
μενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 
35 ετών (Β’ 17)».

2 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη κα-
ταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019 και για τη 
θέση των οχημάτων σε ακινησία.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 68827/1520 (1)
  Τροποποίηση της οικ. 526/10/04-01-2018 από-

φασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οι-

κονομικών με θέμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης 

της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών, από αυτο-

απασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, 

ηλικίας έως 35 ετών (Β’ 17)».

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι-

νήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών δια-
τάξεων» (Α’ 70),

2. το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (Α’ 88),

3. το ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258),

4. το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

5. την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμί-
σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις» (Α’ 29),

6. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

7. τον Κανονισμό ΕΕ αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,

8. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

9. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181),

10. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

11. το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116),

12. το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37),

13. την Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Β’ 695),

14. την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’2168),

15. την οικ. 13471/4878/2-3-2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό-
πουλο» (Β’ 814),

16. την οικ. 526/10/4-1-2018 κοινή υπουργική από-
φαση με θέμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης 
πρόσληψης μισθωτού-ών, από αυτοαπασχολούμενους 
νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών» (Β’ 17),

17. το αριθμ. 37575/7-6-2018 έγγραφο του ΟΑΕΔ με 
το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθμ. 1753/41/5-6-2018 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού,

18. το αριθμ. 59873/6-9-2018 έγγραφο του ΟΑΕΔ με 
το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθμ. 2837/67/4-9-2018 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού,
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19. το αριθμ. οικ. 47032/50/11.10.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του 
Υπουργείου Εργασίας,

20. την 36565/1096/24-7-2018 απόφαση της Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
Ω2ΦΨ465Θ1Ω-ΛΣΟ),

21. την αριθμ. 72997/23-10-2018 βεβαίωση δέσμευ-
σης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ,

22. τις ΑΔΑ: Ω2ΖΡ4691Ω2-Γ06, 6Υ5Ρ4691Ω2-Φ36, 
6ΦΦΡ4691Ω2-Γ6Ι, ΨΒΞΗ4691Ω2-9ΣΦ, 6Δ594691Ω2- ΣΥ8, 
64ΟΙ4691Ω2-ΞΥΘ, 64ΕΓ4691Ω2-Θ4Ω, 68ΡΖ4691Ω2-ΕΛ0, 
6Τ2Β4691Ω2-ΜΓ9, 6ΝΒ04691Ω2-ΕΝ6, ΩΘΗ24691Ω2-95Δ, 
Ω8ΑΡ4691Ω2-ΦΘΞ, ΩΖΩΣ4691Ω2-ΚΨΩ, ΩΙ3Σ4691Ω2-
ΥΟΨ, 78Υ14691Ω2-ΦΤΔ, Ω0ΒΟ4691Ω2-6ΑΡ, ΨΔΥ84691Ω2-
ΤΙΒ, 6Α8Γ4691Ω2-3Μ6, Ψ61Φ4691Ω2-ΕΙ4, 6Φ374691Ω2-
ΝΤΖ, ΩΑΗ14691Ω2-020, αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης 
των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΑΕΔ,

23. την αριθμ. οικ. 55442/4769/26-10-2018 εισήγηση 
της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης,

24. την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, 
την ανάγκη αναδιαμόρφωσης και ανακατανομής των 
προϋπολογισθέντων δαπανών κατ' έτος έως το 2021 και 
την ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών προγραμμάτων προώθη-
σης της απασχόλησης,

25. την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και 
συγκεκριμένα της εφαρμογής ενιαίας διαδικασίας κα-
ταβολής επιχορήγησης και διενέργειας επαληθεύσεων 
τήρησης των όρων των προγραμμάτων, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων 
απασχόλησης,

26. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν 
της αρχικής προβλεπόμενης των εκατό δέκα τεσσάρων 
εκατομμυρίων ευρώ (114.000.000 €) στην αριθμ. 526/10/
4-1-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 17), η οποία θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 
2493 «Επιχορηγήσεις για την καταπολέμηση της ανεργί-
ας» του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ και θα κατανεμηθεί 
κατ' έτος ως εξής:

Για το έτος 2018: 3.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2019: 10.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2020: 37.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2021: 64.000.000,00 ευρώ,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. οικ. 526/10/4-1-2018 κοι-

νής υπουργικής απόφασης (Β’ 17) με θέμα «Πρόγραμμα 
επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού, από 
αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, 
ηλικίας έως 35 ετών» ως εξής:

Α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 τροποποιείται ως 
εξής:

«Η δαπάνη υλοποίησης του προγράμματος θα ανέλθει 
μέχρι του ποσού των εκατό δέκα τεσσάρων εκατομμυ-

ρίων ευρώ (114.000.000,00 €) η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται 
σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το έτος 2018: 3.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2019: 10.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2020: 37.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2021: 64.000.000,00 ευρώ.».
Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 

εξής:
«3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δι-

καιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, 
επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκα-
σης Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση Δ.Σ.: 635/ 
8-3-2016 - ΦΕΚ 1708/Β΄/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει). Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός της απο-
κλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από 
την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν 
εκδοθεί από το αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας ΚΠΑ2.

Η Γραμματεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών 
Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει 
να γνωστοποιεί τις αποφάσεις τους εγγράφως ή με ηλε-
κτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο 
Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2.».

Γ. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης - επαλη-
θεύσεις - υποβολή αντιρρήσεων

1. Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχεί-
ρηση υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών αίτηση με 
τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγη-
σης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή 
του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορη-
γούμενος εργαζόμενος.

2. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας 
κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επι-
χείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του προϊστα-
μένου του ΚΠΑ2.

3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι 
τα εξής:

α. έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει 
τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις και την ανάλυ-
ση των εργοδοτικών εισφορών με τα ακόλουθα στοιχεία:

αα. Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει 
του προγράμματος,

αβ. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 
και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,

αγ. την ημερομηνία πρόσληψής τους,
αδ. την ημερομηνία γέννησής τους,
αε. τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά 

μήνα,
αστ. το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δι-

καιούνται οι εργαζόμενοι το οποίο δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή 
ημερομίσθιο, και

αζ. στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές 
των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό 
διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση,
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β. παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδο-
σίας των επιχορηγουμένων για το αιτούμενο χρονικό 
διάστημα σύμφωνα με την παρ. 10 του αρθρ. 38 του
ν. 4387/2016 (Α’85) και την αριθμ. οικ. 22528/430/2017 
(Β΄1721) υπουργική απόφαση,

γ. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες 
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, με 
συνημμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή,

δ. παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση 
ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ή το Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), 
για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης, η 
επιχείρηση προσκομίζει τη ρύθμιση, η οποία πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα, και 
οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απα-
ραίτητο, τα ανωτέρω στοιχεία διασταυρώνονται με τον 
ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ,

ε. αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου 
τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται 
η επωνυμία/ονοματεπώνυμο της επιχείρησης - εργοδό-
τη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχο-
ρήγησης), και στ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της 
επιχορήγησης).

4. Τα έντυπα: α. Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσλη-
ψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματι-
κός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) και β. Ε4 
(Πίνακας Προσωπικού) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως 
από το ΚΠΑ2 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
(ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ.

5. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της 
επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 
προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δι-
καιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα της 
δικαιούχου επιχείρησης.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθε-
ση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά 
η επιχείρηση. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 
προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης 
ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης).

6. Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούμενο χρονικό 
διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή 
και των δικαιολογητικών, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 με 
απόφαση του προβαίνει στη μη καταβολή του συγκε-
κριμένου ποσού.

7. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλο-
ποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δι-
ενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις.

8. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από 
ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υπο-
κατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επι-
χορηγούμενος εργαζόμενος καθ' όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής 
του. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και για το 
δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επι-
χείρησης.

9. Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) 
δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση), όταν κρίνεται 
αναγκαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των 
όρων του προγράμματος.

10. Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον, 
εθνικό και ενωσιακό, πλαίσιο καθώς και η πρόσκληση.

11. Μετά το πέρας της κάθε επαλήθευσης συντάσσε-
ται έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και ενημερώνεται 
σχετικά η επιχείρηση.

12. Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των 
οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν τους 
ελέγχους, σύμφωνα με την αριθμ. 1952/39/15-07-2016 
απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές υπαλλήλους 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους 
όρους του προγράμματος (ενδεικτικά: λειτουργία της 
επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη 
προσωπικού).

13. Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργού-
νται από ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα την 
κείμενη νομοθεσία.

14. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
α. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό 

φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους ελεγκτές 
υπαλλήλους και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των 
όρων του προγράμματος,

β. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, 
στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το 
άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

γ. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης ελέγχους και την παροχή σε αυτά όλων των 
δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται, και

δ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα 
που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον δέκα 
(10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας 
ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Καν. 
1407/2013). Αντίστοιχα, δυνάμει του ίδιου καθεστώτος, η 
υποχρέωση αυτή αφορά και τη χορηγούσα αρχή (ΟΑΕΔ), 
η οποία υποχρεούται να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και 
έγγραφα για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο 
πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που αιτηθούν 
σχετικά οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

15. Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) 
διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχε-
τική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους 
ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ με κατάλληλη τεκμηρί-
ωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν.

16. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει αντιρρήσεις επί 
της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή. Οι αντιρ-
ρήσεις εξετάζονται αμελλητί από τον προϊστάμενο του 
ΚΠΑ2 ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση.

17. Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο προϊστάμενος 
του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρ-
ρήσεων. Εάν η επιχείρηση δεν υποβάλει εμπρόθεσμα 
αντιρρήσεις ή δεν γίνουν αποδεκτές, ο προϊστάμενος 
του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση (ενδεικτικά: ανά-
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κληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για 
καταβολή της επιχορήγησης), η οποία κοινοποιείται στην 
επιχείρηση. Κατά της απόφασης, η επιχείρηση δύναται 
να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από 
την κοινοποίηση της ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης 
Ενδικοφανών Προσφυγών.».

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. οικ. 
526/10/4-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄17).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΠΟΛ 1243 (2)
      Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη κα-

ταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019 και για 

τη θέση των οχημάτων σε ακινησία. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ.1 της υποπαραγράφου Ε7 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκρι-
ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 
(Α’ 75), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του 
ν. 2948/2001 (Α΄242) και τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 

του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α΄152), όπως τέθη-
καν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του 
ν. 4346/2015 (Α΄ 152) και τις διατάξεις του άρθρου 46 
του ν. 4410/2016 (Α΄141).

4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «περί του Oργανισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την Δ5Α 1123655 ΕΞ/6-8-2013 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών (ΦΕΚ 1964/Β΄), «Ανάθεση είσπραξης Δη-
μοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των Υπηρεσι-
ών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α. Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε)».

6. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι-
κών(Β΄3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

7. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 41 αυτού.

8. Τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών με το κοινό 
στις 2,3 και 4 Ιανουαρίου 2019, λόγω της εφαρμογής της 
νέας οικονομικής ταξινόμησης εσόδων του λογιστικού 
σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης.

9. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την 
εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 
2019, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων.

10. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τε-
λών κυκλοφορίας έτους 2019 και δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τε-
λών κυκλοφορίας έτους 2019, που λήγει την 31-12-2018, 
καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινη-
σία, παρατείνεται έως και την 11-1-2019.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018

  Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02058873112180004*
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