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Θέμα: «Ορισμός μελών της διαρκούς πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας για την 

πιστοποίηση του λογισμικού για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 2 της αριθμ. Α.1035/18-2-2020 (Β΄ 551) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων». 
β) Του  Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου  του 
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα  της υποπαραγράφου ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, 
της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, καθώς και των παραγράφων  2 έως και 5 του άρθρου 41 
αυτού. 
γ) Των άρθρων 8, 12, 15 και 40 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 
δ) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α΄201) και ισχύει. 
ε) Των άρθρων 148 έως και 154 του ν. 4601/2019 (Α΄44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και 
εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών 
τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις». 

http://www.aade.gr/
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στ) Της αριθ. Α.1017/27-1-2020 (Β΄ 457) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων». 
ζ) Της αριθ. 4002425/0742/0030/11-2-2009 (Β΄ 337) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Ελάχιστες προϋποθέσεις Αποδοχής Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ) που 
θα εκδίδουν και θα διαχειρίζονται ψηφιακά πιστοποιητικά αποδεκτά από το Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠ.Ο.Ο) για χρήση στις ηλεκτρονικές του εφαρμογές». 
η) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε 
συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.  
θ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 
ι) Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 
περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθώς και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016. 
ια) Του άρθρου 21  του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)  «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν. 
2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-3-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  και ισχύει. 
3. Την αριθ. 429/12-3-2020 (Β’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών – Εσωτερικών - 
Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 539).», καθώς και την αριθμ: 1822/16-3-2020 ερμηνευτική εγκύκλιο του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με 
την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr.». 
4. Το  από 31-3-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.). 
5. Τα αριθ. 201/4-3-2020, 232/31-3-2020 και 234/1-4-2020 απαντητικά έγγραφα της Προέδρου 
του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.) στην 
αριθ. ΔΙΟΙΚ. Α.Α.Δ.Ε.0000388ΕΞ2020/3-3-2020 επιστολή του Διοικητή της  Α.Α.Δ.Ε., περί ορισμού 
εκπροσώπων στην εν θέματι Επιτροπή, τα οποία μας διαβιβάστηκαν με τα από 1/4 και 2/4/2020  
τρία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ. 
6. Το αριθ. 246/1-4-2020 απαντητικό έγγραφο του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) στην αριθ. ΔΙΟΙΚ. Α.Α.Δ.Ε.0000387ΕΞ2020/3-3-
2020 επιστολή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί ορισμού εκπροσώπων στην εν θέματι Επιτροπή, το 
οποίο μας διαβιβάστηκε με το από 1/4/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
Προϊσταμένου της ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ. 
7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (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 παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του 
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.». 
8. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 



3 
 

 
 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 
α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.    
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)., το ύψος της οποίας θα 
καθορισθεί με άλλη απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 
21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει . 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Α. Ορίζουμε ως Πρόεδρο και μέλη της διαρκούς πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου 
Καταλληλότητας για την πιστοποίηση του λογισμικού για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων, που 
συστάθηκε και συγκροτήθηκε με τις διατάξεις  του άρθρου 2 της αριθ. Α.1035/18-2-2020 (Β΄ 551) 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, τους εξής: 
1. Μαρία Αθανασάκη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: Ρ688588, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ 
Πληροφορικής, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.) της Γενικής 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή 
τον Γεώργιο Κουνδουράκη του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ.: Ξ930570, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της ίδιας Γενικής 
Διεύθυνσης. 
2. Γεώργιο Τσαγκάρη του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.:Ι067126, υπάλληλο με βαθμό Α΄,  του κλάδου ΠΕ 
Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής 
(ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Σούφλα του Ευαγγέλου, με 
Α.Δ.Τ.: ΑΗ025509, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στη Δ.Α.Φ.Ε. της ίδιας 
Γενικής Διεύθυνσης. 
3. Αντώνιο Ντίνο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ116264, υπάλληλο με βαθμό Α΄,  του κλάδου ΤΕ 
Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Γκαραβέλα του 
Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ007521, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί 
στη ίδια Διεύθυνση της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. 
4. Μαργαρίτα Αθανασιάδη του Στεφάνου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ105665, εκπρόσωπο του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), Senior Advisor, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων 
και Περιφερειακής Πολιτικής του Σ.Ε.Β., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ξηρογιάννη του  
Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ079103, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Σ.Ε.Β.. 
5. Ιωάννη Σύρρο του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ054286, Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον 
Ευάγγελο Παπαλάμπρου του Ηλία, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ028543,  Νομικό Συνεργάτη του Σ.Ε.Π.Ε.. 
 
Β. Χρέη Γραμματέα  της Επιτροπής θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει η Πρόεδρος της Επιτροπής. 
 
Γ.1.Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση του λογισμικού ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων του 
παρόχου (χορήγηση άδειας καταλληλότητας) και η ανάκληση της άδειας καταλληλότητας, ύστερα 
από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων τήρησης των οριζόμενων προδιαγραφών στο άρθρο 
3 της παρούσας. 
2. Η χορήγηση της άδειας καταλληλότητας κάθε λογισμικού ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων του 
παρόχου, διενεργείται πριν αυτό διατεθεί για χρήση με ξεχωριστή διαδικασία. Το εγκεκριμένο 
λογισμικό λαμβάνει διακριτό μοναδικό αριθμό άδειας καταλληλότητας «Υπηρεσιών Παρόχου 
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων», εφεξής «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ». 
3. Η Επιτροπή εξετάζει τα πορίσματα των διενεργούμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχων, 
με στόχο την ορθή λειτουργία των αδειοδοτημένων λογισμικών «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» των παρόχων. 
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4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει ότι συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της άδειας 
καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», είτε λόγω απόκλισης του λογισμικού από την εγκεκριμένη 
λειτουργία είτε λόγω εντοπισμού προβλημάτων στη λειτουργία ή στον τρόπο αποθήκευσης και 
επεξεργασίας των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων από αυτό στοιχείων, αποφασίζει την ανάκληση της 
άδειας και ορίζει την ημερομηνία πέραν της οποίας απαγορεύεται η χρήση της άδειας αυτής. 
5. Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να 
αναρτούνται οι άδειες καταλληλότητας, που έχουν χορηγηθεί ή ανακληθεί, σε ιστοσελίδα της 
Α.Α.Δ.Ε.. 
Δ.  Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες περί συλλογικών οργάνων διατάξεις. 
 
Ε.  Η θητεία της Επιτροπής είναι διαρκής. 
 
ΣΤ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει, εντός των ωρών λειτουργίας των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε 
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο, που στεγάζονται Υπηρεσίες της, 
τα  οποία θα ορίζει κάθε φορά η Πρόεδρος αυτής. 
  Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την αριθ. 429/12-3-2020 
(Β’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών – Εσωτερικών – Επικρατείας.   
 
Ζ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της παρούσας  Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της 
Α.Α.Δ.Ε., με προσωπική τους ευθύνη, οφείλουν να διερευνήσουν αν υπόκεινται στις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 (Α΄ 
160), το άρθρο 172 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), το άρθρο 1 του ν. 4571/2018 (Α΄186), το άρθρο 75 
του ν. 4587/2018 (Α΄218) και το άρθρο 69 του ν.4590/2019 (Α΄17) και ισχύει, για υποβολή 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, λόγω της συμμετοχής τους στην παρούσα Επιτροπή και να 
ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Α΄ - Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Οργάνωσης της Α.Α.Δ.Ε., για την υποχρέωσή τους αυτή, ώστε να τους συμπεριλάβει στην 
κατάσταση υποχρέων σε δήλωση. 
 
     Η απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Γεώργιος Πιτσιλής 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                           

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Εθνικό Τυπογραφείο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση “webmaster.et@et.gr”),  

για δημοσίευση της απόφασης 

 

2. Υπουργείο Οικονομικών 

   α) Γραφείο  Υπουργού 

   β) Γραφείο Υφυπουργού κ. Βεσυρόπουλου Απόστολου 

 

3. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) 

   α) Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. 
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   β) κ. Γεώργιο Ξηρογιάννη, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή (e-mail: gxirogiannis@sev.org.gr) και 

    κα Μαργαρίτα Αθανασιάδη, Senior Advisor(e-mail: mathanassiadi@sev.org.gr), μέλη της 

Επιτροπής 

 

4.  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.) 

   α) Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. 

   β) κ. Ιωάννη Σύρρο, Γενικό  Διευθυντή και κ. Ευάγγελο Παπαλάμπρου, Νομικό Συνεργάτη, μέλη 

της Επιτροπής  

     

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

2. Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων: 

 α) Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 

 β) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 γ) Φορολογικής Διοίκησης 

3. Διευθύνσεις: 

   α) Διαχείρισης Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.) 

       κα  Μαρία Αθανασάκη, Προϊσταμένη και Πρόεδρο της Επιτροπής 

   β) Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) 

      αα) κ. Γεώργιο Κουνδουράκη Προϊστάμενο, αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής  

      ββ) κ. Χρήστο Σούφλα, μέλος της Επιτροπής 

     γ) Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) 

       αα) Προϊστάμενο  

       ββ) κ. Γεώργιο Τσαγκάρη, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

   δ) Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) - Προϊσταμένη 

   ε) Ελέγχων 

       αα) Προϊστάμενο  

       ββ) Τμήμα Ζ΄ 

       γγ) κ.κ. Αντώνιο Ντίνο και Αθανάσιο Γκαραβέλα, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της 

Επιτροπής αντίστοιχα.  

στ) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού– Τμήμα Α΄ (προκειμένου να καταγράψετε 

τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές αυτών, υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε.,  

σε περίπτωση που κρίνετε ότι υποχρεούνται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης) 

 ζ) Οργάνωσης – Τμήμα Β’ 

4.  Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας   
____________________________________________________________________________________________________ 
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