
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός εθνικών αρχών ως εθνικά σημεία 
πρόσβασης και καθορισμός διαδικασίας αυτο-
ματοποιημένης ανταλλαγής πληροφοριών ταξι-
νόμησης οχημάτων με χρήση έκδοσης της εφαρ-
μογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης 
(EUCARIS), ειδικά σχεδιασμένης για τους σκο-
πούς του άρθρου 21α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συ-
νεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον 
τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, και τρο-
ποποιημένων εκδόσεων του εν λόγω λογισμικού.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-
πικού της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδας (ΦΕΕ) 
για το Α’ εξάμηνο 2021.
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 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  10 του άρθρου 130 του 

ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως προστέθηκε με το άρθρο 
53 του ν. 4701/2020 (Α’ 128).

2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα 
ΦΠΑ» (Α’ 248), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμ-
βουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέ-
μηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης 
αξίας (L 268), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
79/2012 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανο-
νισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοι-
κητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης 
στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (L 29).

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2018/1541 του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 904/2010 και (ΕΕ) 2017/2454 σχετικά με μέτρα ενί-
σχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του 
φόρου προστιθέμενης αξίας (L 259/1/16-10-2018).

6. Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1129 της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτε-
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) 79/2012 της επιτροπής σχετικά 
με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορι-
σμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 
του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την 
καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προ-
στιθέμενης αξίας (L 179).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

10. Την υπ’ αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Β’ 2901).

11. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
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ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ειδικότερα των άρθρων 1,2,13,14,17 και 41.

13. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

14. Την υπ’ αρ. 1 πράξη της 20-01-2016 του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα 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 με την υπό στοιχεία 
5294ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

15. Την ανάγκη υλοποίησης της αυτοματοποιημένης 
ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων με 
χρήση έκδοσης της εφαρμογής λογισμικού του Ευρω-
παϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και 
Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) ειδικά σχεδιασμένης για 
τους σκοπούς του άρθρου 21α του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συ-
νεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα 
του φόρου προστιθέμενης αξίας, και τροποποιημένων 
εκδόσεων του εν λόγω λογισμικού.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ποσού 5000,00€ περίπου 
ετησίως, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών, Ε.Φ. 1039 203 «Γενική Γραμματεία Μεταφορών», 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα ορίζονται, οι εθνικές αρχές οι οποίες 
θα είναι αρμόδιες, ως εθνικά σημεία επαφής, για την επε-
ξεργασία εισερχόμενων αιτημάτων και για την επεξεργα-
σία εξερχόμενων αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης 
οχήματος για τους σκοπούς του Φ.Π.Α., που προβλέπεται 
στο άρθρο 21α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, μέσω 
εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πλη-
ροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS).

Η αυτοματοποιημένη έρευνα των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών, ορισμένων ως εθνικών σημείων 
πρόσβασης, σε δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων διε-
νεργείται μέσω εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδή-
γησης (EUCARIS), ειδικά σχεδιασμένης για τους σκοπούς 
του άρθρου 21α του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμ-
βουλίου, η οποία συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη 
απάτη όσον αφορά τον Φ.Π.Α. ή αποσκοπεί να εντοπίσει 
απάτη όσον αφορά τον Φ.Π.Α.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
α) Αρμόδια Αρχή: Εθνική Αρχή στο όνομα της οποίας 

εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλί-
ου είτε άμεσα, είτε με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

β) EUROFISC: Δίκτυο για την ταχεία ανταλλαγή στο-
χοθετημένων πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
που προβλέπεται στο κεφάλαιο Χ του Κανονισμού (ΕΕ) 
904/2010 του Συμβουλίου.

γ) Υπάλληλος σύνδεσμος του EUROFISC (EUROFISC 
LIAISON OFFICIAL): Αρμόδιος υπάλληλος ο οποίος έχει 
εξουσιοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή για να ανταλλάσ-
σει απευθείας πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου και να εκτελεί τις δραστη-
ριότητες που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 33.

δ) EUCARIS: Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για 
Οχήματα και Άδειες Οδήγησης.

ε) TESTA: Δίκτυο επικοινωνιών «Διευρωπαϊκές Υπηρε-
σίες Τηλεματικής μεταξύ Διοικήσεων».

Άρθρο 3
Εθνικά σημεία επαφής

1. Ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για την επεξεργα-
σία των εισερχόμενων αιτημάτων για δεδομένα ταξινό-
μησης οχημάτων για τους σκοπούς του Φ.Π.Α. που προ-
βλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 
του Συμβουλίου, μέσω εφαρμογής λογισμικού του Ευ-
ρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και 
Άδειες Οδήγησης (EUCARIS), το Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών.

2. Ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για την επε-
ξεργασία των εξερχόμενων αιτημάτων για δεδομένα 
ταξινόμησης οχημάτων για τους σκοπούς του Φ.Π.Α. 
που προβλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού (ΕΕ) 
904/2010 του Συμβουλίου, μέσω εφαρμογής λογισμικού 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήμα-
τα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS), η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Άρθρο 4
Διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών 
ταξινόμησης οχημάτων

1. Η αυτοματοποιημένη έρευνα πληροφοριών σχε-
τικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων διενεργείται 
με χρήση έκδοσης της εφαρμογής του λογισμικού του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα 
και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS), ειδικά σχεδιασμένης 
για τους σκοπούς του άρθρου 21α του Κανονισμού (ΕΕ) 
904/2010 και τροποποιημένων εκδόσεων του εν λόγω 
λογισμικού, μέσω υπαλλήλου συνδέσμου του EUROFISC.

2. Τα δεδομένα ταξινόμησης του οχήματος που ανταλ-
λάσσονται μέσω του συστήματος EUCARIS διαβιβάζο-
νται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

3. Η αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε δεδομένα τα-
ξινόμησης οχημάτων πραγματοποιείται με τη χρήση 
του δικτύου επικοινωνιών «Διευρωπαϊκές Υπηρεσίες 
Τηλεματικής μεταξύ Διοικήσεων» (TESTA) και περαιτέ-
ρω ανεπτυγμένων εφαρμογών του, σε εικοσιτετράωρη 
βάση, επτά μέρες την εβδομάδα.

4. Το κοινό σύνολο δεδομένων και οι τεχνικές λεπτο-
μέρειες για την αυτοματοποιημένη έρευνα δεδομένων 
σχετικών με τις ταξινομήσεις οχημάτων ορίζονται στο 
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Παράρτημα VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1129 της Επιτροπής για την τροποποίηση του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 79/2012 της Επιτροπής 
σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο-
γής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργα-
σία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του 
φόρου προστιθέμενης αξίας.

Άρθρο 5
Πρόσβαση στις πληροφορίες

1. Η αυτοματοποιημένη πρόσβαση για την επεξεργα-
σία των εξερχόμενων αιτημάτων για δεδομένα ταξινό-
μησης οχημάτων για τους σκοπούς του Φ.Π.Α. που προ-
βλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 
του Συμβουλίου, μέσω εφαρμογής λογισμικού του Ευ-
ρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και 
Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) προβλέπεται μόνο για τους 
υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc που έχουν καθο-
ρισθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας.

2. Σε κάθε υπάλληλο σύνδεσμο του Eurofisc που έχει 
καθοριστεί από την αρμόδια αρχή αποδίδεται ένας μο-
ναδικός προσωπικός κωδικός ταυτοποίησης χρήστη.

3. Η αρμόδια αρχή της χώρας ενημερώνει αμέσως 
κατάλογο με τα ονόματα και τους μοναδικούς προσω-
πικούς κωδικούς χρήστη καθενός από τους υπαλλήλους 
συνδέσμους του Eurofisc και θέτει στη διάθεση των λοι-
πών κρατών μελών και της Επιτροπής τον επικαιροποι-
ημένο κατάλογο.

Άρθρο 6
Τεχνικός συντονισμός

1. Ως τεχνικός υπεύθυνος για την αυτοματοποιημένη 
πρόσβαση στα δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων μέσω 
της ειδικής έκδοσης του λογισμικού EUCARIS-VAT ορίζε-
ται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

2. Η Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ανάπτυξη εξατομικευμένου 
(customized) λογισμικού Α.Α.Δ.Ε., και για διάστημα 
που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, διασυνδέεται με την 
κεντρική πλατφόρμα EUCARIS μέσω του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, για τη διαχείριση των εξερ-
χομένων αιτημάτων και έχει πρόσβαση στην υφιστάμενη 
ειδική έκδοση του λογισμικού EUCARIS του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών μέσω των ορισμένων υπαλ-
λήλων - συνδέσμων του Eurofisc, ως χρηστών της εφαρ-
μογής για την επεξεργασία των εξερχόμενων αιτημάτων.

Μετά την ανάπτυξη του εξατομικευμένου (customized) 
λογισμικού η Α.Α.Δ.Ε, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τις 
εξερχόμενες αναζητήσεις (NCP for outgoing requests), 
έχει πρόσβαση στην αναζήτηση στοιχείων κατόχων 
οχημάτων των κρατών μελών της Ε.Ε. μέσω αυτού του 
λογισμικού.

3. Ο τεχνικός υπεύθυνος λαμβάνει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η αυτοματοποιημένη 
έρευνα και αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε δεδομένα 
ταξινόμησης οχημάτων είναι δυνατή σε εικοσιτετρά-
ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα. Σε περίπτωση 
τεχνικής βλάβης ενημερώνει άμεσα τα εθνικά σημεία 
επαφής των άλλων κρατών μελών με την υποστήριξη 

του εντεταλμένου από το EUCARIS αρμόδιου επιχειρησι-
ακού φορέα, εφόσον απαιτείται, για την το συντομότερο 
δυνατόν αποκατάσταση του προβλήματος.

Πριν από την έναρξη της αρχικής λειτουργίας της 
εφαρμογής προηγείται δοκιμαστική χρήση, μετά 
την επιτυχή έκβαση της οποίας πραγματοποιείται η 
μετάβαση στην παραγωγική φάση λειτουργίας του 
EUCARIS.

Άρθρο 7 
Δαπάνη

Η δαπάνη για τη συνδρομή στο σύστημα EUCARIS-VAT 
και για τη λειτουργία του συστήματος, ποσού 5000,00€ 
περίπου ετησίως, θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών, Ειδικός Φορέας 1039-203 «Γενική Γραμματεία 
Μεταφορών».

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Υποδομών
Οικονομικών  και Μεταφορών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 236 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-

πικού της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδας (ΦΕΕ) 

για το Α’ εξάμηνο 2021.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές 

ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις» (Α’ 176).

β) Του π.δ. 280/1996 (Α’ 197) οργάνωση και λειτουργία 
Υπηρεσιών Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος.

γ) Του άρθρου 2 του α.ν. 399/1968, όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 47 του ν. 4603/2019.

δ) Του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). 
ε) Του ν. 4338/2015 (Α’ 131).
στ) Του άρθρου 27 της υπ’ αρ. 1775/1997 απόφασης 

του Υπουργού Πολιτισμού (Β’ 66) Κώδικα Ιπποδρομιών.
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2. Την 06/1/25.02.2021 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος για την 
ανάγκη, την άρτια λειτουργία της Φ.Ε.Ε. και την ανταπό-
κρισή της στις επιταγές του νόμου, της εργασίας τριών (3) 
μονίμων υπαλλήλων της πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

3. Το γεγονός ότι υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση 
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Φιλίππου Ενώ-
σεως της Ελλάδος (Κ.Α.Ε 0261) η οποία δεν επιχορηγείται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό

4. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κόστος δεν επιβα-
ρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζει:

1. Την καθιέρωση, για το πρώτο εξάμηνο του έτους 
2021, απογευματινής υπερωριακής εργασίας τριών (3) 
μονίμων υπαλλήλων της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλά-
δος, οι οποίοι θα εργάζονται εκτός των ωρών εργασίας 
και έως την 22:00, η οποία (υπερωριακή εργασία) δεν θα 
υπερβαίνει, κατά ανώτατο όριο, τις εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.

2. Η απόφαση αφορά στις ειδικότητες: Ιπποδρομι-
άρχης (άρθρο 32 Κ.Ι.), Κτηνίατρος (άρθρο 50 Κ.Ι.), και 

Γραμματέας Επιτροπής Ιπποδρομιών (άρθρο 27θ Κ.Ι.).
3. Η δαπάνη είναι ποσού 5.000 € και θα καλυφθεί από 

τον προϋπολογισμό της Φ.ΕΕ (Κ.Α.Ε 0261).
4. Για τις υπερωρίες θα εκδίδεται απόφαση συγκρότη-

σης συνεργείων υπερωριακής εργασίας, στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο 
κλάδος, ο βαθμός και το ΜΚ στο οποίο βρίσκονται κατά 
την προσφορά της υπερωριακής εργασίας, το αντικεί-
μενο της εργασίας, το χρονικό διάστημα και οι ώρες 
εργασίας συνολικά.

5. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη βεβαίω-
ση της υπερωριακής εργασίας και του παρασχεθέντος 
υπερωριακά έργου να ορισθεί ο Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής της Φ.Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρκόπουλο, 22 Μαρτίου 2021 

Η Πρόεδρος

ΑΣΠΑΣΙΑ-ΛΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΡΑΛΛΗ   

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