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ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση 
υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της 
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του Agabek και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του 
Ελευθερίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 116581 ΕΞ 2021 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 129875 ΕΞ 

2020/13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οι-

κονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός 

μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικο-

νομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστι-

κών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής 

κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» 

(Β’ 5131).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός 

και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φο-
ρολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 178), όπως 
αποσαφηνίστηκε με την παρ.  1 του άρθρου 13 του 
ν. 2346/1995 (Α’ 220),

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45),

γ) των άρθρων 65-67 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

2. Την υπό στοιχεία 129875 ΕΞ2020/13.11.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση 
και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο 
Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών 
εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικο-
ποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’ 5131, ΑΔΑ: 
6ΟΩΒΗ-3ΛΧ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
30609 ΕΞ2021/12.03.2021 (Β’ 1132, ΑΔΑ: ΩΓΖ5Η-ΤΚΡ), 
81501 ΕΞ2021/05.07.2021 (Β’ 2989, ΑΔΑ: ΨΔΡΒΗ-ΡΟ1), 
92282 ΕΞ2021/26.07.2021 (Β’ 3777, ΑΔΑ: ΨΓΟΨΗ-ΟΕΒ) 
και 99298 ΕΞ 2021/11.08.2021 (Β’ 3982, ΑΔΑ: Ψ00ΨΗ-
ΗΔΛ), όμοιες.

3. Την υπό στοιχεία 114141 ΕΞ 2021/17.09.2021 εισή-
γηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

4. Τα από 16.09.2021 και 21.09.2021 μηνύματα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υφυπουρ-
γού Α. Βεσυρόπουλου, με το οποίο ζητείται παράταση 
του χρόνου παράδοσης του έργου των εν θέματι Ομά-
δων Εργασίας.

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

I. Τροποποιούμε τις περ. β), γ), δ) και ε) του πίνακα 
της παρ. Ε του διατακτικού της υπό στοιχεία 129875 ΕΞ 
2020/13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
(Β’ 5131, ΑΔΑ: 6ΟΩΒΗ-3ΛΧ), και αντικαθιστούμε τον πί-
νακα ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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«

«ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
α) Είσπραξη δημοσίων εσόδων: διατάξεις ν.δ. 

356/1974, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

β) Έμμεση φορολογία και φόροι συναλλαγών:
(α) διατάξεις Κώδικα ΦΠΑ κυρίως ν. 2859/2000, 
Κώδικας ΦΠΑ, Α’ 248 και 
(β) διάφορα τέλη και άλλες έμμεσες επιβαρύνσεις 
φορολογικού περιεχομένου, όπως φόροι 
συναλλαγών.

α) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
β) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

γ) Φορολογία περιουσίας: διατάξεις Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και διατάξεις 
Φορολογίας Κεφαλαίου, Κληρονομιών, Δωρεών, 
Γονικών Παροχών και Τυχερών Παιγνίων: 
ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων 
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 
Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά 
Παίγνια» (Α’ 266) και διάσπαρτες άλλες 
διατάξεις.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 -
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

δ) Φορολογικές διαδικασίες: ν. 4174/2013, Κώδικας 
Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ε) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 -
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

»

II. Ως εκ τούτου, η παράγραφος Ε του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:
«Ε. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών και παράδοσης του έργου των ανωτέρω Ομάδων Εργασίας ορίζεται ως εξής:
«

«ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
α) Είσπραξη δημοσίων εσόδων: διατάξεις ν.δ. 

356/1974, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

β) Έμμεση φορολογία και φόροι συναλλαγών:
(α) διατάξεις Κώδικα ΦΠΑ κυρίως ν. 2859/2000, 
Κώδικας ΦΠΑ, Α’ 248 και 
(β) διάφορα τέλη και άλλες έμμεσες επιβαρύνσεις 
φορολογικού περιεχομένου, όπως φόροι 
συναλλαγών.

α) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
β) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

γ) Φορολογία περιουσίας: διατάξεις Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και διατάξεις 
Φορολογίας Κεφαλαίου, Κληρονομιών, Δωρεών, 
Γονικών Παροχών και Τυχερών Παιγνίων: 
ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων 
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 
Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά 
Παίγνια» (Α’ 266) και διάσπαρτες άλλες 
διατάξεις.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 -
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

δ) Φορολογικές διαδικασίες: ν. 4174/2013, Κώδικας 
Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ε) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 -
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

»
III. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Υπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1080705 (2)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 

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

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότη-

ση 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 υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των υποπαρ. β’ και 
γ’ της παρ. 6 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των 
άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 
41 αυτού,

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ειδικότερα του άρθρου 4 
αυτού,

γ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσί-
ων Εσόδων» (Α’ 90) 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 Συμβούλιο Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποί-
ησης 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 Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (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. Την υπό στοιχεία Α. 1082/10-04-2020 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εγ-
γραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet» (Β’ 1303).

4. Τα από 20/04/2021 και 14/09/2021 μηνύματα ηλε-
κτρονικής αλληλογραφίας του Αυτοτελούς Τμήματος 
Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Δι-
οίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

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 το πρώτο εδάφιο 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 Διοίκησης της ΑΑΔΕ και 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση 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 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

A. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοι-
χεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 απόφαση «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής 
“Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοί-
κησης» (Β’ 2743) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 
1 αυτής αντικαθιστούμε:

1) το ενδέκατο εδάφιο της υποπερ. 1 της στήλης 5 της 
περ. 137, ως εξής:

«Ειδικά για την παραλαβή δηλώσεων απόδοσης 
Α.Φ.Μ./μεταβολής ατομικών στοιχείων μόνο για από-
δοση ΑΦΜ, των δηλώσεων έναρξης/μεταβολής εργασι-
ών φυσικού προσώπου μόνο για έναρξη εργασιών, των 
συνυποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών, κα-
θώς και για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων που 
αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, υπάλληλος του Τμήματος 
ΙΓ’- Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) ή 
του Γραφείου αυτού, παράλληλα με τον υπάλληλο του 
Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφι-
κής Υποστήριξης της αρμόδιας κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ.»

2) στη στήλη 5 της περ. 137Α:
α) το πρώτο εδάφιο της υποπερ. 1, ως εξής:
«1) Για τα φυσικά πρόσωπα, υπάλληλος του Τμήμα-

τος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλος του 
Τμήματος ΙΓ’- Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης 
Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκη-
σης (Γ.Δ.Φ.Δ.) ή του Γραφείου αυτού ή σε περίπτωση που 
υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώου, υπάλληλος 
της Δ.Ο.Υ., που ορίζεται στην περίπτωση 137 της πα-
ρούσας απόφασης.»

β) την υποπερ. 2, ως εξής:
«2) Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες, 

υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής 
και Μηχανογραφικής Υποστήριξης οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. 
ή υπάλληλος του Τμήματος ΙΓ’- Υπηρεσίας myAADElive 
της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορο-
λογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) ή του Γραφείου αυτού ή σε 
περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώ-
ου, υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., που ορίζεται στην περίπτωση 
137 της παρούσας απόφασης.»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 
ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφαση.
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Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

(3)
    Επιβολή προστίμου στους KHACHATRYAN 

NORAYR του Agabek και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΑΝΑΣ-

ΤΑΣΙΟ του Ελευθερίου.

  Δυνάμει της υπ’ αρ. 159/21/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε στις 22.9.2021, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 142, την παρ. 1 του 
άρθρου 152 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και την παρ. 2 
του άρθρου 137Α του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνεια-
κού Κώδικα» (Α’ 265), επιβλήθηκε εις ολόκληρον στους 
KHACHATRYAN (επ.) NORAYR (ov.) του Agabek και της 
Tamara, γεν. στις 5.2.1971 στην Αρμενία, κάτοχο του υπ’ αρ. 

AC041440 Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 107598712, πρώην κά-
τοικο Βαθύ Σάμου, και νυν αγνώστου διαμονής, και ΧΡΙΣ-
ΤΟΦΟΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Ελευθερίου και της Μέλης, 
γεν. στις 26.12.1965 στο Καζακστάν, κάτοχο του υπ’ αρ. 
ΑΟ100799 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 1075302094, κάτοικο περιοχής 
"Κίτσι" Κορωπίου Ν. Αττικής, οδός Κίρκης, πρόστιμο ποσού 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €), σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 137Α του 
ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του 
ν. 3453/2006 (Α’ 74) και ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης της πα-
ράβασης, για την παράνομη κατοχή και κυκλοφορία στην 
Ελλάδα του με αριθμό κυκλοφορίας Βουλγαρίας CA7842KP 
και με αριθμό πλαισίου VF32CKFXE40261772 Ε.Ι.Χ. οχήμα-
τος, μάρκας PEUGEOT, τύπου 206, κυβισμού 1.360 cc, κατά 
παράβαση των άρθρων 120 επ. του ν. 2960/2001.

Το ανωτέρω επιβληθέν πρόστιμο υπόκειται κατά την 
είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 2,4%, σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044462809210004*
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