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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδο-
σης ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών 
και τοπικών εφημερίδων.

2 Παύση χρήσης και τροποποίηση Κωδικών Αριθ-
μών Δραστηριότητας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην Δ.ΟΡΓ.Α 
1062366ΕΞ2019/23-04-2019 απόφαση του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1590/τ.Β’/09-05-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 78 (1)
Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδο-

σης ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερεια-

κών και τοπικών εφημερίδων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 του ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέρι-

μνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 67).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.

3. Του ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), όπως ισχύει.

4. Του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 68), όπως ισχύει.

5. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
όπως ισχύει.

6. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

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

8. Της Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

9. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208), όπως ισχύει.

10. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

11. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 
(Α’ 117).

12. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

13. Της Υ56/29-08-2018 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση θέσεων Υφυπουργών» (Β’ 3715).

14. Της 2606/03-09-2018 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης Ελευθερίου Κρέτσου» (Β’ 3819).

II. Το γεγονός ότι είναι απαραίτητη η στήριξη και ανά-
πτυξη των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, που 
αποτελούν πυλώνα της δημοκρατίας, της πολυφωνίας, 
του πολιτισμού και της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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III. Την 024/2019 με αριθμ. 38964 ΕΞ 2019 γνωμοδό-
τηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών.

IV. Την αριθμ. 277Η/6-5-2019, προβλεπόμενη στο άρθρο 
24 παρ. 5ε. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) εισήγηση δημοσιο-
νομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 4.000.000€ σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού για έκαστο των ετών 
2019, 2020, 2021 και 2022, η οποία θα καλυφθεί από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1) Καταρτίζεται το παρόν πρόγραμμα για τη στήριξη 

και ανάπτυξη των επιχειρήσεων έκδοσης ημερησίων και 
εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων.

2) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρή-
σεις με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 58.13.10 (Έκδο-
ση έντυπων εφημερίδων).

Άρθρο 2
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 

τέσσερα (4) έτη, αρχής γενομένης από το έτος 2019 και 
με ημερομηνία λήξης την 31.12.2022.

Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος 
ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης ημερησίων και 
εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων 
ανέρχεται ετησίως σε 4.000.000€, ήτοι συνολικά στο 
ποσό των 16.000.000€ για όλη τη χρονική διάρκεια του 
προγράμματος.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρό-
γραμμα υποβάλλουν από την 1η έως και την 31η Μαΐου 
κάθε έτους διάρκειας του προγράμματος στη Διεύθυνση 
Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αίτηση περί 
υπαγωγής τους διά του νομίμου εκπροσώπου τους.

Ειδικά για το έτος 2019 η αίτηση υποβάλλεται εντός 
προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, αρχής γενομένης 
από την 17η Ιουνίου 2019.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά υπαγωγής - 
Έλεγχος

Προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι επιχει-
ρήσεις έκδοσης ημερησίων ή εβδομαδιαίων περιφερει-
ακών ή τοπικών εφημερίδων πρέπει να είναι καταχωρη-
μένες στο Μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου 
του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως ισχύει, και 
να μην έχουν οφειλές προς τους εργαζομένους τους από 
εργατικές απαιτήσεις (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδό-
ματα εορτών αδείας) κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις ταυτοχρόνως με την υπο-
βολή της αίτησης του άρθρου 3 συνυποβάλλουν στη 

Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 
τους, στην οποία δηλώνεται ο αριθμός των εργαζομέ-
νων που απασχολεί η επιχείρηση κατά ειδικότητα, τα 
χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους και ότι έχουν 
εξοφληθεί οι εργατικές απαιτήσεις των εργαζομένων 
της επιχείρησης (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα 
εορτών, αδείας κ.λπ.). Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 
συνοδεύεται από βεβαίωση ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. για 
τους εργαζόμενους που απασχολεί η επιχείρηση.

Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γε-
νικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης ελέγχει το εμπρόθεσμο υποβολής της αί-
τησης, την καταχώριση της αιτούσας επιχείρησης στο 
Μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως ισχύει, και την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών της ανωτέρω παραγράφου.

Άρθρο 5
Τρόπος υπολογισμού ποσού ενίσχυσης

Κάθε επιχείρηση έκδοσης ημερησίων ή εβδομαδι-
αίων περιφερειακών ή τοπικών εφημερίδων λαμβάνει 
ποσό ενίσχυσης που προσδιορίζεται από τη Διεύθυνση 
Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με βάση 
τα κάτωθι:

Α) το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, ανά έτος διάρκειας 
του προγράμματος, για τις ανωτέρω επιχειρήσεις,

Β) το συνολικό αριθμό, ανά έτος διάρκειας του προ-
γράμματος, των επιχειρήσεων έκδοσης περιφερειακών 
και τοπικών εφημερίδων που πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 4 για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, και

Γ) τον αριθμό των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτη-
μένης εργασίας πλήρους απασχόλησης που απασχολεί 
καθεμία των ανωτέρω επιχειρήσεων κατά το χρόνο υπο-
βολής της αίτησης υπαγωγής.

Ειδικότερα:
Τ ο ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε επιχείρη-

ση που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 για να 
υπαχθεί στο πρόγραμμα, προκύπτει ως το γινόμενο του 
συνολικού κατ’ έτος ποσού της ενίσχυσης επί του πηλί-
κου της διαίρεσης του αριθμού των εργαζομένων με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης 
της επιχείρησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
υπαγωγής διά του συνολικού αριθμού των εργαζομένων 
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχό-
λησης του συνόλου των επιχειρήσεων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 4 κατά το χρόνο υποβολής 
των αιτήσεών τους υπαγωγής.

Άρθρο 6
Διαδικασία υπαγωγής

Οι επιχειρήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 4 υπάγονται κατ’ έτος στο πρόγραμμα με απόφα-
ση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών 
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και Ενημέρωσης και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης 
της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γε-
νικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται μια φορά για κάθε ημε-
ρολογιακό έτος διάρκειας του προγράμματος.

Στην ως άνω απόφαση αναφέρονται οι υπαχθείσες 
στο πρόγραμμα επιχειρήσεις και το ποσό με το οποίο 
ενισχύεται έκαστη αυτών.

Άρθρο 7
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής 
ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ, εντός 
του έτους έκδοσης της απόφασης του άρθρου 6, και ει-
δικότερα εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση 
της ανωτέρω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπόκειται σε οποια-
δήποτε κράτηση ή φόρο, συμπεριλαμβανομένου του 
φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), και δεν επιτρέπεται 
η εκχώρησή του σε τρίτους.

2. Μετά τη δημοσίευσή της, η απόφαση του άρθρου 6 
διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης για τη δέσμευση της αντίστοιχης πίστω-
σης σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.

3. Κάθε υπαχθείσα στο πρόγραμμα επιχείρηση προκει-
μένου να λάβει το ποσό της ενίσχυσης υποβάλει στη Γενι-
κή Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
αίτηση συνοδευόμενη από παραστατικό πληρωμής και 
τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

α. Πρόσφατη Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
- τροποποιήσεων καταστατικού,
- μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση,
- μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκα-

θάριση.
β. Πρόσφατο Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύ-

σεων του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί:
- μη πτώχευσης/μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία 

σε κατάσταση πτώχευσης,
- μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, 

μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία 
συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης.

γ. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας ή περί ρύθ-
μισης οφειλών σε ισχύ, για είσπραξη χρημάτων από το 
δημόσιο.

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή περί ρύθ-
μισης οφειλών σε ισχύ, για είσπραξη χρημάτων από το 
δημόσιο.

ε. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης στην οποία να δηλώνεται 
ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης στον 
οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ενίσχυσης.

στ. Βεβαίωση τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λο-
γαριασμού ή αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λο-
γαριασμού (εφόσον αναγράφεται IBAN, επωνυμία και 
ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου 
και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Υπουργός
και Ενημέρωσης Οικονομικών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ι  

Αριθμ.  Α.1189 (2)
Παύση χρήσης και τροποποίηση Κωδικών Αριθ-

μών Δραστηριότητας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ.  1α, 1β και 1γ του άρθρου 10 του 

ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις», όπως ισχύει,

β) του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορο-
λογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

γ) των παρ. 1.4, 1.5 και 1.6 του άρθρου 4, των παρα-
γράφων 1,2 και 3 του άρθρου 19 και τις παραγράφους 
2β, 3 και 4 του άρθρου 48 του ν. 4583/2018 «Ενεργειακές 
Κοινότητες και άλλες διατάξεις», ως προς τους ορισμούς, 
το ειδικό Μητρώο και Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης και 
τις μεταβατικές διατάξεις,

δ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού,

ε) της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-03-2017 (Β’ 968) 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-01-2013 (Β’ 130 και 
Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του 
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύ-
ει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθ. 13 και της παρ. 10 του άρθ. 41 του ν. 4389/2016.

4. Τις διατάξεις της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β’ 19/2014) 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
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«Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και 
Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 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 εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

6. Τις διατάξεις της 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/6-10-2008 (Β’ 2149) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονομα-
τολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει.

7. Την ανάγκη επικαιροποίησης της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων με παύσεις χρήσης, 
εισαγωγές νέων, μεταβολές Κ.Α.Δ. ή διορθώσεις της λεκτικής περιγραφής των δραστηριοτήτων.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) 2008» της 1100330/1954/
ΔΜ/ΠΟΛ 1133/6-10-2008 (Β’ 2149) Α.Υ.Ο.Ο.:

1. Διορθώνεται το λεκτικό της περιγραφής των παρακάτω Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας ως κάτωθι:

Κ.Α.Δ. ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

66.22.10.01 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και 
ασφαλιστικού συμβούλου

66.22.10.05 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, με 
επαγγελματική εγκατάσταση

Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, 
με επαγγελματική εγκατάσταση

66.22.10.06 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, χωρίς 
επαγγελματική εγκατάσταση

Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, 
χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση

66.22.10.08 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών 
συμβούλων Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων

2. Παύει η χρήση των παρακάτω Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.

66.22.10.02 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, με 
επαγγελματική εγκατάσταση Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 66.22.10.01

66.22.10.03 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, 
χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 66.22.10.01

Για τις επιχειρήσεις όπου στο φορολογικό Μητρώο υπάρχουν ενεργές δραστηριότητες με τους ΚΑΔ των οποίων 
παύει η χρήση, θα γίνει αντιστοίχιση με κεντρικές διαδικασίες, διακοπή και έναρξη της δραστηριότητας 66.22.10.01, 
χωρίς ενέργεια των φορολογουμένων.

3. Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, θα αποσταλεί ενημερωτικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, 
στον λογαριασμό των φορολογουμένων στο TAXISnet.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Μαΐου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 (3) 
     Στην Δ.ΟΡΓ.Α 1062366ΕΞ2019/23-04-2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1590/τ.Β’/09-05-2019, στη σελίδα 18687, μετά τον πίνακα οι στίχοι 10ο και 11ο, εκ των κάτω:
«2) Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μη-

χανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., που ορίζεται στην περίπτωση 137 της παρούσας απόφασης.» μεταφέρονται 
εντός του πίνακα στη -ΣΤΗΛΗ 5-, στη 2η γραμμή, στο τέλος της περίπτωσης 1), ως περίπτωση 2). 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

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