
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-
κευόμενων ιατρών στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙ-
ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ».

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ2γ/Γ.Π./33512/2020 «Καθορισμός τιμοκαταλό-
γου υπηρεσιών που παρέχει ο Ε.Ο.Μ ή οι εποπτευ-
όμενες από αυτόν Μονάδες κατά τη διαδικασία 
αναζήτησης, λήψης και μεταφοράς μοσχεύματος 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, από τις Διε-
θνείς Δεξαμενές Αναζήτησης υπουργικής απόφα-
σης (Β’ 3218).

3 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 όρ-
γανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2α/3807  (1)
   Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ει-

δικευόμενων ιατρών στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ".

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινω-
νικών Υπηρεσιών» (Α’ 172).

β. Του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας» (Α’ 143), όπως ισχύει.

γ. Των άρθρων 6 και 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 81), όπως ισχύουν.

δ. Της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

ε. Της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

στ. Του 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).

ζ. Του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συ-
ναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών Αποφάσε-
ων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α’ 65).

η. Της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Το υπ’ αρ. π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο 
Κοντοζαμάνη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 32).

4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29/08/2018 «Σύ-
σταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός 
χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση 
τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).

5. Η υπό στοιχεία ΔΠΑΠ 2605/15-01-2021 εισήγηση 
του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραι-
ώς και Αιγαίου.

6. Το Απόσπασμα Πρακτικού της 21ης συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" κατά 
την 9η Δεκεμβρίου 2020 (θέμα 21ο).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Το υπ’ αρ. 2604/22/01/2021 έγγραφο (ορθή επανά-
ληψη) καθηγητών της Β’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολο-
γικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ".

8. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 9019/10-02-2021 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋ-
πολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά/μετατροπή δύο (2) οργανικών θέσεων 
ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολο-
γίας/Εργαστηριακής Ιατρικής οι οποίες έχουν συσταθεί 
με την υπό στοιχείο Α3β/7720/1984 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 603) και μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευ-
όμενου ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής η 
οποία έχει συσταθεί με την υπό στοιχείο Α3β/7720/1984 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 603) στο ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚ/
ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ" καθώς και δύο 
(2) οργανικών θέσεων ειδικευομένων ιατρών ειδικότη-
τας Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας οι οποίες έχουν 
συσταθεί με την υπό στοιχεία Α1α/2369/1998 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’  631) στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" σε πέντε (5) οργανικές 
θέσεις ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Πνευμονο-
λογίας-Φυματιολογίας στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ".

Η ανωτέρω μεταφορά/μετατροπή θα υλοποιηθεί, όταν 
τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι εγ-
γεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για 
τη λήψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής Βιοπαθολογίας/
Εργαστηριακής Ιατρικής, Παθολογικής Ανατομικής, 
Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας αντίστοιχα μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/81907/2020 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοι-

χεία Γ2γ/Γ.Π./33512/2020 «Καθορισμός τιμοκα-

ταλόγου υπηρεσιών που παρέχει ο Ε.Ο.Μ ή οι 

εποπτευόμενες από αυτόν Μονάδες κατά τη δι-

αδικασία αναζήτησης, λήψης και μεταφοράς μο-

σχεύματος αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, 

από τις Διεθνείς Δεξαμενές Αναζήτησης υπουρ-

γικής απόφασης (Β’ 3218).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

2) Τις διατάξεις: των παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 του 
ν. 3984/2011, «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 150), όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 140 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43) και ισχύουν, του άρθρου 58 του 
ν. 3984/2011, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με τα άρθρα 141 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και 18ο του 
ν. 4771/2021 (Α’ 16) και ισχύουν και του άρθρου 44 του 
ν. 3984/2011, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 142 του ν. 4600/2019 και ισχύουν.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 26, και 50 του 
ν. 3984/2011, «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 150), όπως ισχύουν.

4) Τις διατάξεις του π.δ 6/2001 «Κανονισμός Λειτουρ-
γίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α’ 3).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α’ 98), 
σε συνδυασμό με την παρ.  22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019»(Α’ 133).

6) Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύουν.

8) Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ4/2/2021 «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βα-
σίλειο Κοντοζαμάνη» απόφασης του Πρωθυπουργού 
(Β’ 32).

9) Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Α1α/οικ.59426/2019 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας 
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΥΟΔΔ 578).

10) Το υπ’ αρ. 6619/15.12.2020 έγγραφο του Προέδρου 
του ΕΟΜ με συνημμένη πρόταση του Φορέα για μερική 
τροποποίηση της εν θέματι απόφασης, με σχετική ειση-
γητική έκθεση.

11) Την υπό στοιχεία B2α/οικ.9174/10.2.21 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

12) Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋ-
πολογισμού του Ε.Ο.Μ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Α. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου μόνου 

(1) της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π./33512/2020 «Καθορισμός 
τιμοκαταλόγου υπηρεσιών που παρέχει ο Ε.Ο.Μ. ή οι 
εποπτευόμενες από αυτόν Μονάδες κατά τη διαδικασία 
αναζήτησης, λήψης και μεταφοράς μοσχεύματος αρχέ-
γονων αιμοποιητικών κυττάρων, από τις Διεθνείς Δε-
ξαμενές Αναζήτησης» υπουργικής απόφασης (Β’ 3218), 
προστίθεται τρίτο (γ) εδάφιο και ως εκ τούτου η παρά-
γραφος 11 τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει, 
όπως παρακάτω:
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«11. Ο Ε.Ο.Μ. σε συνεργασία με τα κέντρα δότη, τους 
οργανισμούς προμήθειας και τις τράπεζες Οπ.Α. κατα-
βάλλει κάθε προσπάθεια αναζήτησης και είσπραξης από 
τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού των ποσών που 
αναλογούν ως αποζημίωση για τις υπηρεσίες που κατα-
ναλώθηκαν για την διεκπεραίωση αιτημάτων τους που 
υποβλήθηκαν στον Ε.Ο.Μ. πριν την έκδοση της παρού-
σας, σε όσες περιπτώσεις αυτά δεν έχουν καταβληθεί 
μέχρι σήμερα στους αρμόδιους φορείς (ΕΟΜ, κέντρα 
δότη, οργανισμούς προμήθειας, τράπεζες Οπ.Α.) της 
χώρας μας. Μετά από πρόταση του ΔΣ του Ε.Ο.Μ και 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, τα ποσά που εισπράτ-
τονται επιμερίζονται και αποδίδονται από τον Ε.Ο.Μ. 
στους φορείς που συνέβαλλαν στην διεκπεραίωση των 
σχετικών αιτημάτων. Αποζημιώσεις που έχουν ήδη κατα-
βληθεί από αρμόδιους φορείς του εξωτερικού πριν από 
την έκδοση της παρούσας προς τα κέντρα δότη, οργανι-
σμούς προμήθειας, τράπεζες Οπ.Α., πανεπιστημιακούς 
και άλλους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες συναφείς 
με των κέντρων δοτών για τη διεκπεραίωση σχετικών 
αιτημάτων, δεν αναζητούνται από τον Ε.Ο.Μ».

Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη και συμπληρούμε-
νη απόφαση Γ2γ/Γ.Π./33512/2020 (Β’ 3218), παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021  

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1013653 ΕΞ 2021 (3)
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 εξου-

σιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε 

όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743). 

 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 υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4, των υποπα-
ραγράφων β’ και γ’ της παρ. 6 και των παραγράφων 1 και 
5 του άρθρου 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 εκσυγ-
χρονισμό 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 Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων 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 εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

3. Το υπό στοιχεία ΔΕΛ Α 1008426 ΕΞ 2021/02-02-2021 
έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Φο-
ρολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

4. Το από 08/02/2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Φ.Δ., το οποίο προ-
ωθήθηκε με το από 08/02/2021 όμοιο του Αυτοτελούς 
Τμήματος Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.).

5. 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 παραγράφου 
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 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία  5294 ΕΞ 2020/
17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. 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:

I. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοι-
χεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 απόφαση, με 
θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση 
υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορο-
λογικής Διοίκησης» (Β’ 2743) και ειδικότερα στον Πίνακα 
του άρθρου 1 αυτής, προσθέτουμε:

1) στην υποπερίπτωση Α.2 της στήλης 5 της περίπτω-
σης 12 «Την έκδοση εντολής ελέγχου», νέο στοιχείο (ε), 
το οποίο έπεται του στοιχείου (δ), ως εξής:

«(ε) Τους φορολογούμενους, ανεξάρτητα από το 
ύψος των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων τους από επι-
χειρηματική δραστηριότητα, που μετασχηματίζονται ή 
προήλθαν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό 
(απορρόφηση, συγχώνευση, διάσπαση κ.λπ.), εφόσον 
ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., είναι αρμόδιος για την 
έκδοση εντολής ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ως άνω υποπερίπτωση (α), για έναν από αυτούς».

2) νέα περίπτωση με α/α 29Α, η οποία έπεται της πε-
ρίπτωσης 29, ως εξής:
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-Σ

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

εξουσιοδότη- 
σης από όργανα 

της στήλης 5

«29A.

Την διαγραφή 
προστίμων που 
έχουν επιβληθεί και 
ακυρώνονται με 
διάταξη νόμου και 
την επιστροφή των 
οικείων ποσών όπου 
αυτό προβλέπεται.

Εξουσιοδότηση 
υπογραφής

ν. 4174/2013,
άρθρο 72, παρ.
56, καθώς και 
από οποιαδήποτε 
άλλη συναφή 
διάταξη νόμου.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. 
ή του Ελεγκτικού Κέντρου 
που εξέδωσε την πράξη
επιβολής προστίμου ή σε 
περίπτωση παύσης
λειτουργίας της Δ.Ο.Υ., ο 
κατά περίπτωση,
Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
υποδοχής.

-------»

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφαση, όπως τροποποι-
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ΙΙΙ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02007292502210004*
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