
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 310/27-7-2020 απόφα-
σης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα έγκριση 
δαπάνης.

2 Καθορισμός τμημάτων διασύνδεσης δυνάμει των 
παρ. 1 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) 
για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49-
57 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), με τις οποίες ενσω-
ματώθηκε η Οδηγία ΕΕ/2018/822 (ΟΔΣ-DAC6) για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον 
αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 
στον τομέα της φορολογίας σχετικά με τις δηλω-
τέες διασυνοριακές ρυθμίσεις. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 113 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 310/27-7-2020 απόφα-

σης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα έγκρι-

ση δαπάνης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125, 177 και 

178 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. 2/73348/0049/12-12-2001 (Β΄ 1660) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τιτλοποίηση 
μελλοντικών εσόδων του Ε.Δ. από τον EUROCONTROL».

3. Την υπ’ αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες 
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των 
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β΄ 3690), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την υπ’  αρ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών 
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (Β΄ 1865), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενι-
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 287).

6. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 213).

7. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ-
μοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει (Α΄ 221).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 112).

11. Το υπ’ αρ. 199346/4573802/22-11-2019 έγγραφο 
του Ν.Σ. Κράτους για τη δέσμευση του Λογαριασμού 
57131444 της AEOLOS S.A. που τηρείται στην Τράπεζα 
HSBC Bank plc.

12. Το από 29-3-2019 έγγραφο της AEOLOS S.A. προς 
τη HSBC Bank plc για τη δέσμευση του Λογαριασμού 
57131444 που τηρείται σε αυτή.

13. Την υπ’ αρ. 310/27-7-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών με θέμα «Έγκριση δαπάνης» (Β΄ 3147), 
αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 310/27-7-2020 (Β΄ 3147) από-
φαση και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Εγκρίνουμε δαπάνη ύψους μέχρι 500.000 ευρώ, για 
δαπάνες της εταιρείας AEOLOS S.A., που αφορούν τρέ-
χοντα έξοδα και αμοιβές της τιτλοποίησης μελλοντικών 
εσόδων του Ε.Δ. από τον EUROCONTROL, η οποία είχε 
δημιουργηθεί σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών υπ’ αρ .2/73348/0049/12.12.2001 (Β΄ 1660).

Οι πληρωμές των ανωτέρω δαπανών θα διενεργούνται 
απευθείας στους πιστωτές και σύμφωνα με τα σχετικά 
τιμολόγια που έχουν ήδη εκδοθεί καθώς και όσα θα 
εκδοθούν προς την εταιρεία AEOLOS S.A. και για όσο 
χρονικό διάστημα παραμένει δεσμευμένος ο ειδικός λο-
γαριασμός IBΑΝ GB10MIDL40051557131444 που τηρεί-
ται στην HSBC με την ονομασία “Transaction Account”, 
της παραγράφου 5 της υπ’ αρ. 2/73348/0049/12.12.2001 
(Β΄ 1660) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις σχετικές πιστώ-
σεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους και θα εκτελε-
σθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εξυπη-
ρέτηση του δημοσίου χρέους

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για 
τα οικονομικά έτη 2020 και 2021, η οποία θα καλυφθεί 
από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

I

    Αριθμ. Α.1009 (2)
Καθορισμός τμημάτων διασύνδεσης δυνάμει 

των παρ. 1 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 

(Α’ 163) για την εφαρμογή των διατάξεων των 

άρθρων 49-57 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), με τις 

οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία ΕΕ/2018/822 

(ΟΔΣ-DAC6) για την τροποποίηση της Οδηγίας 

2011/16/ΕΕ όσον αφορά την αυτόματη ανταλ-

λαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογί-

ας σχετικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθ-

μίσεις. 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παρ.  4, 5 και 8 του άρθρου 5 

του ν. 4170/2013 (Α’ 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση 
Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» και ιδίως για 
την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τον ορισμό τμή-
ματος ή τμημάτων διασύνδεσης, σε συνδυασμό με τη 
διάταξη των παρ. 1 και 4 του άρθρου 4, και της περ. β’ 
της παρ. 19 του άρθρου 9ΑΒ του ίδιου νόμου, όπως ο 
νόμος αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 
μετά και τον ν. 4714/2020.

β) Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 9, 9ΑΒ, 20, 21 κα-
θώς και του Κεφαλαίου Η’ με το Παράρτημα IV του 
ν. 4170/2013, όπως τροποποίηθηκαν με τα άρθρα 49-57 
του ν. 4714/2020, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδη-
γία ΕΕ/2018/822 και ιδίως της περ. β της παρ. 19 του 
άρθρου 9ΑΒ του ιδίου νόμου, σύμφωνα με την οποία 
«με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ μπορεί να εξειδι-
κεύονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής 
των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο πλαίσιο της 
υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για 
δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις και να ρυθμίζεται 
κάθε ειδικότερο θέμα».

γ) τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 
7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, 
όπως ισχύουν.

δ) Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
(Β’ 968 και Β’1238) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

ε) Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
(Β’ 130 και Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού 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 υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

στ) Την υπ’ αρ. 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 παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβου-
λίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

ζ) Την ανάγκη ρύθμισης όλων των σχετικών θεμάτων 
προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το 
πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχε-
τικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός Τμημάτων Διασύνδεσης - Αρμοδιότητες

Δυνάμει των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 5 του 
ν. 4170/2013, όπως ισχύει, ορίζονται τα «τμήματα δια-
σύνδεσης» με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες ως εξής:

1. Το τμήμα Ε’-Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφορι-
ών με άλλες Δικαιοδοσίες, της Διεύθυνσης Υπηρεσιών 
Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης για τον προσδιορισμό της διαδικασίας και 
των απαραίτητων τεχνικών ρυθμίσεων σχετικά με την 
υποβολή των δηλωτέων διασυνοριακών ρυθμίσεων από 
τους υπόχρεους των παρ 1 και 8 του άρθρου 9ΑΒ.

2. Το τμήμα Ε’- Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Πολυμε-
ρών και Ειδικών Ελέγχων, της Διεύθυνσης Ελέγχων, της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης ενεργεί ως 
η αρμόδια κατά ανάθεση αρχή της παρ. 6 του άρθρου 
21 του ν. 4170/2013 για:

α) την αξιοποίηση για ελεγκτικούς σκοπούς, των πλη-
ροφοριών που υποβάλλονται από τα υπόχρεα πρόσωπα 
στην Ελλάδα καθώς και αυτών που αποστέλλονται από 
τα άλλα Κ/Μ στο Κεντρικό Ευρετήριο.
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β) την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σε θέματα 
αρμοδιότητάς της.

3. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης για την 
έκδοση ερμηνευτικών σχολίων και οδηγιών επί του πε-
ριεχομένου των Διακριτικών του Παραρτήματος IV του 
κεφ Η’ του Μέρους Πρώτου και άλλων θεμάτων αρμοδι-
ότητάς της. Περαιτέρω, της αποδίδεται άμεση πρόσβαση 
στο περιεχόμενο του Κεντρικού Ευρετηρίου, συμπερι-
λαμβανομένης και της για σκοπούς παρακολούθησης 
των εξελίξεων στις διασυνοριακές ρυθμίσεις.

Άρθρο 2
Ζητήματα εφαρμογής

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-

πτυξης (ΟΟΣΑ), λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό 
των τεχνικών και επιχειρησιακών ζητημάτων εφαρμογής 
της παρούσης.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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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,

*02002502701210004*
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