
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1133075 ΕΞ 2020 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 

ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-

οδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε 

όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743), 

όπως ισχύει» .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
  1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της 
περ. ββ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των υποπαραγράφων 
β’ και γ’της παρ. 6 και των παραγράφων 1 και 5 του άρ-
θρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 
του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,

γ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσί-
ων Εσόδων» (Α’ 90), όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 
του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβού-
λιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό 
Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 288),

δ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101),

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.07.2017 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδό-
τηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της 
Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 2743), όπως ισχύει.

3. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογρα-
φίας:

α) από 23/09/2020, της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με τα συνημμένα σε 
αυτό έγγραφα και μηνύματα, καθώς και τα από 02, 21, 
22/10/2020 (δύο μηνύματα) και 10/11/2020 όμοια του 
Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της ίδιας Γενικής 
Διεύθυνσης.

β) από 06/11/2020, του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και 
Ερευνών καθώς και το από 10/11/2020 όμοιο της ίδιας 
Διεύθυνσης.

γ) από 04/11/2020, του Τμήματος Β1 Νομικής Υπο-
στήριξης της Υποδιεύθυνσης Νομικών Θεμάτων της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του 
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 
Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφα-
ση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιο-
δότηση υπογραφής "Με Εντολή Διοικητή" σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα στον Πίνακα 
του άρθρου 1 αντικαθιστούμε την περίπτωση 2 αυτής, 
ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΤΗ
Λ

Η
 1

-
α/

α

-ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες
και πράξεις ή

έγγραφα προς 
υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3-
Μεταβίβαση 

αρμοδιότητας 
ή

Εξουσιοδότηση 
υπογραφής

-ΣΤΗΛΗ 4-
Διατάξεις από τις 

οποίες προβλέπονται 
οι αρμοδιότητες ή 

οι πράξεις ή τα άλλα 
έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία 

μεταβιβάζεται η 
αρμοδιότητα ή τα οποία

εξουσιοδοτούνται να 
υπογράφουν πράξεις ή 

άλλα έγγραφα «Με
εντολή Διοικητή».

-ΣΤΗΛΗ 6-
Δυνατότητα περαιτέρω

εξουσιοδότησης από όργανα 
της στήλης 5

«2. Την ηλεκτρονική 
κοινοποίηση

πιστοποιητικών, 
βεβαιώσεων,
πράξεων και 

λοιπών
εγγράφων 

που εκδίδει η 
Φορολογική 

Διοίκηση 
πλέον των 

αναφερομένων 
στην περ. 1 της 

παρούσας.

Εξουσιοδότηση 
υπογραφής

ν. 4174/2013, άρθ. 5, 
παρ. 1, 2, περ. α’, 3, 
περ. α’, παρ. 6 και 
άρθρα 14, 15, 28, 

28Α, 37,41, παρ. 4, 
47, παρ. 1, 62, 63, 

παρ. 5 και 72,

- Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2,
παρ. 1, άρθ. 4, άρθ. 7,

- ν. 4224/2013, 
άρθ. 8, παρ. 8,

- ν. 3691/2008,

- ν. 4557/2018,

-  ν. 4099/2012, 
άρθ. 169,

- ν. 4325/2015 (Α’ 47)
- ν. 4727/2020 

(Α’ 184)

- ΠΟΛ. 1249/
01-12-2014 (ΑΔΑ:
7ΔΖΓΗ-ΦΜΡ) του 

Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογικής 
Διοίκησης, όπως 

τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

- η υπό στοιχεία Α. 
1161/03-07- 2020 
(Β’ 3020) απόφαση 

του Διοικητή

- καθώς και από 
οποιαδήποτε 
άλλη συναφή 

προϊσχύουσα ή 
υφιστάμενη διάταξη.

Κατά περίπτωση, ο 
Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή 

Ελεγκτικού Κέντρου ή της 
Επιχειρησιακής Μονάδας 
Είσπραξης ή του Κέντρου 

Είσπραξης Οφειλών 
Αττικής ή της Διεύθυνσης 

Επίλυσης Διαφορών 
ή της Υποδιεύθυνσης 

Επανεξέτασης και 
Νομικής Υποστήριξης, 

για τις υποθέσεις 
αρμοδιότητας της εν 

λόγω Υποδιεύθυνσης, με 
έδρα την Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης 

ή της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ή ο 
Προϊστάμενος της 

αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 
ή ο Προϊστάμενος της 

οικείας Υποδιεύθυνσης 
της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., 

που εδρεύει εκτός της 
έδρας της Διεύθυνσης 
ή ο Προϊστάμενος του 
οικείου Τμήματος της 
αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., 

για υποθέσεις Τμημάτων 
που εδρεύουν 

εκτός της έδρας της 
Υποδιεύθυνσης.

Επιτρέπεται η περαιτέρω
εξουσιοδότηση υπογραφής 
από τους Προϊσταμένους:

α) των Δ.Ο.Υ. στον 
Προϊστάμενο του 

Τμήματος Διοικητικής 
και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης αυτών,

β) των Ελεγκτικών Κέντρων 
στον Προϊστάμενο 

του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοικητικής 
και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης αυτών,

γ) της Επιχειρησιακής 
Μονάδας Είσπραξης 

στον Προϊστάμενο του 
Τμήματος Διοικητικής 

Μέριμνας, Νομικής 
Υποστήριξης και Στατιστικής 

Παρακολούθησης,

δ) του Κέντρου Είσπραξης 
Οφειλών Αττικής στον 

Προϊστάμενο του 
Τμήματος Διοικητικής 

Μέριμνας και Στατιστικής 
Παρακολούθησης,

ε) της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών στον Προϊστάμενο 

του Αυτοτελούς Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης,

στ) της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. στον 
Προϊστάμενο του Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης, 

ζ) των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στον 
Προϊστάμενο του αρμόδιου 

για τη διοικητική και 
γραμματειακή υποστήριξη 

Τμήματος και

η) των Υποδιευθύνσεων 
των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., που 

εδρεύουν εκτός της έδρας 
της Διεύθυνσης, στον 

Υπεύθυνο του Αυτοτελούς 
Γραφείου Διοικητικής και 

Γραμματειακής Υποστήριξης»
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II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 
ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743), όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει.

III. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν εί-
κοσι (20) ημέρες από της δημοσιεύσεώς της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02051732311200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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