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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 766
28 Μαρτίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Γ 1051610 ΕΞ 2014
Αποδοχή αίτησης για εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο
απαίτησης υπό εκκαθάριση Π.Α.Ε. κατά τρίτων σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4224/2013
(ΦΕΚ 288 Α΄).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1. τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ
288 Α΄), όπως ισχύει,
2. τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/
2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημο−
σίων Εσόδων (ΦΕΚ 222 Α΄),
3. την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της
16.1.2013 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογή και Διορισμός Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»,
4. την εγκύκλιο οδηγία του Γενικού Γραμματέα Δημο−
σίων Εσόδων ΠΟΛ 1083/2014 με θέμα «Προϋποθέσεις και
διαδικασία εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεων
υπό εκκαθάριση ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών
(Π.Α.Ε.) έναντι τρίτων ληξιπρόθεσμων χρεών κατά τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Α΄)»,
5. την υπ’ αριθ. πρωτ. 16122/18−3−2014 αίτηση της υπό
εκκαθάριση τελούσας ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ − ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – υπό εκκαθάριση» με Α.Φ.Μ. 094075808, η
οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκκαθαριστή της,
Ανδρέα Δημητρέλο του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ. ΑΙ 015785)
δυνάμει της από 7/6/2013 απόφασης της Έκτακτης Γενι−
κής Συνέλευσης των Μετόχων της, πρακτικό της οποίας
καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 73912 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. 4149/9−7−2013), για εκχώρηση στο Ελληνικό Δημό−
σιο απαίτησής της σε βάρος των α) Χρυσόστομου Ψω−
μιάδη του Σταύρου, β) Χαρίλαου Ψωμιάδη του Γεωργίου
και γ) Χαρίλαου Ψωμιάδη του Παναγιώτη, ενεχομένων
εις ολόκληρον, ποσού 42.361.079,00 ευρώ, πλέον νόμι−
μων τόκων ποσού 42.765.359,54 ευρώ, δηλαδή συνολικού
ποσού 85.126.438,54 ευρώ,

6. ότι η αιτούσα τελεί σε καθεστώς εκκαθάρισης κατά
τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 2725/1999
(ΦΕΚ 121 Α΄), όπως ισχύει,
7. ότι η αιτούσα έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
Ελληνικό Δημόσιο,
8. ότι από την από 7/1/2014 έκθεση ευρημάτων του ορ−
κωτού ελεγκτή λογιστή Κωνσταντίνου Μακρή (Α.Μ.ΣΟΕΛ
26771) δεν προκύπτει ύπαρξη ακίνητης ή κινητής πε−
ριουσίας της αιτούσας υπό εκκαθάριση Π.Α.Ε. για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου,
9. ότι η προς εκχώρηση απαίτηση προέρχεται από
αδικοπραξία και έχει αναγνωριστεί με την υπ’ αριθ.
880/8−2−2008 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη, όπως προ−
κύπτει από το υπ’ αριθ. 2907/17−3−2011 πιστοποιητικό
του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Πολιτικών Ενδίκων
Μέσων),
10. ότι στην αίτηση επισυνάπτονται τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 4224/2013 και στην
ΠΟΛ 1083/2014 απαραίτητα έγγραφα,
11. ότι με την αιτούμενη εκχώρηση αυξάνονται οι δυ−
νατότητες είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της
αιτούσας,
12. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
την αποδοχή της υπ’ αριθ. πρωτ. 16122/18−3−2014 αί−
τησης της υπό εκκαθάριση τελούσας ποδοσφαιρικής
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩ−
ΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ − ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – υπό εκκαθάριση», με Α.Φ.Μ.
094075808, ως προς την εκχώρηση στο Ελληνικό Δη−
μόσιο απαίτησής της σε βάρος των α) Χρυσόστομου
Ψωμιάδη του Σταύρου, β) Χαρίλαου Ψωμιάδη του
Γεωργίου και γ) Χαρίλαου Ψωμιάδη του Παναγιώτη,
ενεχομένων εις ολόκληρον, ποσού 42.361.079,00 ευρώ,
πλέον νόμιμων τόκων ποσού 42.765.359,54 ευρώ, δη−
λαδή συνολικού ποσού 85.126.438,54 ευρώ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ
288 Α΄), όπως ισχύει.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

12240

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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