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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 133390 (1)
   Αύξηση του προϋπολογισμού των αποθεματικών 

του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 

2021-2025. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το μέρος ΙΗ’ «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του

ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 167) και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου 122.

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και 
ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

9. Την υπ’ αρ. 38/2020 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
της 31-8-2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων 
υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
(Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021 - 2025» 
(Α’ 174).

10. Την υπ’  αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

11. Την υπ’ αρ. 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

12. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Β’ 2857).

13. Την υπ’ αρ. 82119/21.07.2021 Εγκύκλιο - 1η τρο-
ποποίηση οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση 
του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 
2022-2024.

14. Την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά 
επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που προέκυψαν 
κατά την τελευταία διετία (2020-2021) σε συνέχεια εξαι-
ρετικά έντονων θεομηνιών και άλλων γεγονότων φυσι-
κής καταστροφής.

15. Την υπ’ αρ. 125966/19.11.2021 εισήγηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (περ. ε της παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014), σύμφωνα με την οποία 
με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισμό εξακοσίων πενήντα εκατομ-
μυρίων ευρώ (650.000.000 ευρώ), η οποία θα καλυφθεί 
με πρόσθετες πιστώσεις που θα εγγραφούν στο εθνικό 
σκέλος τους Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, 
πέραν των εγκεκριμένων πόρων του Ε.Π.Α., για την 1η 
Προγραμματική περίοδο 2021-2025, αποφασίζουμε:

Την αύξηση του ύψους των αποθεματικών του Ε.Π.Α. 
2021-2025 από επτακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(750.000.000 ευρώ), όπως αναφέρεται στην υπ’  αρ. 
38/2020 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 31-8-2020 
«Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του 
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προ-
γραμματική περίοδο 2021-2025» (Α’ 174), σε ένα δισεκα-
τομμύριο τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ (1.400.000.000 
ευρώ). Μετά την αύξηση αυτή οι πόροι του Ε.Π.Α. για την 
1η Προγραμματική περίοδο 2021-2025, ανέρχονται σε 
δέκα δισεκατομμύρια εξακόσια πενήντα εκατομμύρια 
ευρώ (10.650.000.000 ευρώ), χωρίς να προκαλείται υπέρ-
βαση των ορίων του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025.

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1108876 ΕΞ 2021 (2)
    Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων βράβευ-

σης Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε εφαρμογή 

της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) 

για το έτος 2020 .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α’ 94) 
και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 23, της παρ. 1 του 
άρθρου 2, των περ. ε’, ζ’ και ια’ της παρ. 2 του άρθρου 2, 
του άρθρου 7, της περ. β’ της παρ. 2, της υποπερ. ββ’ της 
περ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των 
άρθρων 21 και 22, και του άρθρου 41 αυτού.

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

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
(Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» 
και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25-9-2013 
(Β’ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 
ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α’ της 
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου 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 Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

5. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/
6-12-2017 (Β’ 4284) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1147253 ΕΞ 2020/31-12-
2020 (Β’ 5914) απόφαση Διοικητή για την έκδοση του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2020.

7. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, για τον καθορι-
σμό διαδικασίας ειδικής βράβευσης και την αναγνώριση 
της συνεισφοράς των Οργανικών Μονάδων, στην υλο-
ποίηση του έργου της Αρχής, κατά το έτος 2020, λαμβά-
νοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες, στο πλαίσιο 
της πανδημίας COVID-19.

8. 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:

Τη διαδικασία βράβευσης Οργανικών Μονάδων της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ειδικά για 
το έτος 2020 με ειδικά βραβεία, σε εφαρμογή της παρ. 4 
του άρθρου 23 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), λαμβάνοντας 
υπόψη το έκτακτο επιχειρησιακό έργο και τις δράσεις 
που ανέλαβαν και υλοποίησαν συγκεκριμένες από αυτές, 
υπό απρόβλεπτες και ασυνήθιστες συνθήκες, στο πλαί-
σιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας 
COVID-19.

Άρθρο 1
Ορισμός

Οργανικές Μονάδες, για την εφαρμογή της παρού-
σας απόφασης, είναι οι Μονάδες επιπέδου Γενικής Δι-
εύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, Αυτοτελούς τμήμα-
τος, Γραφείου ή Αυτοτελούς Γραφείου της Α.Α.Δ.Ε. που 
υφίστανται στο τέλος του έτους αξιολόγησης, ήτοι στο 
τέλος του 2020.

Άρθρο 2
Σκοπός της βράβευσης

Η βράβευση με ειδικά βραβεία για το έτος 2020 απο-
βλέπει στην αναγνώριση της ιδιαίτερης συνεισφοράς 
Οργανικών Μονάδων της Αρχής στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της, στην ανταπόκριση των Ορ-
γανικών Μονάδων στις έκτακτες απαιτήσεις και ανάγκες, 
στην άμεση υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας COVID-19, καθώς και στη δημιουργία 
κινήτρων για την περαιτέρω ενίσχυση του έργου της 
Αρχής, όπως αυτό αποτυπώνεται στο στρατηγικό της 
σχέδιο.
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Άρθρο 3
Κριτήρια Αξιολόγησης ειδικών βραβείων
Οργανικών Μονάδων της Αρχής

Τα κριτήρια για την απονομή των ειδικών βραβείων, 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. 
159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/6-12-2017 (Β’ 4284) απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. είναι, ανά κατηγορία βραβείου, τα 
ακόλουθα:

Α) Ειδικά βραβεία για την υψηλή απόδοση και την 
ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής και στην 
εκπλήρωση της αποστολής της ή για την αποκάλυψη 
σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρε-
μπορίου.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 25 μόρια
2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου 

ειδικού βραβείου λαμβάνονται ενδεικτικά:
α) Η υψηλή απόδοση έναντι στόχων και η ιδιαίτερη 

συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων της Αρχής.

β) Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης πολυπλοκότητας 
εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων - προθεσμιών, με 
παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης της 
φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε ποσοστό 
άνω του 100%.

γ) Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην 
υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμ-
μάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο 
έργο της Αρχής.

δ) Η αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδι-
αφυγής και λαθρεμπορίου, κάτω από ιδιαίτερα επικίν-
δυνες συνθήκες, με ουσιαστική βαρύτητα στο έργο της 
Αρχής.

Β) Ειδικά βραβεία για τη συμμετοχή των Οργανικών 
Μονάδων στην υλοποίηση σημαντικών έργων ή στην 
ανταπόκρισή τους σε έκτακτα γεγονότα, εκτός επιχει-
ρησιακού σχεδίου της Αρχής.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 25 Μόρια
2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου 

ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά: 
α) Η επιτυχής υλοποίηση έργων Επιχειρησιακού Σχε-

δίου, ιδιαίτερης σημαντικότητας και πολυπλοκότητας, 
σε αυστηρά χρονικά πλαίσια - προθεσμίες.

β) Η εκπλήρωση έκτακτων και επειγόντων ή κατ’ ανά-
θεση έργων εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε αυστηρά 
χρονικά πλαίσια-προθεσμίες και με επιτυχή ανταπόκριση 
των εμπλεκομένων Οργανικών Μονάδων.

Γ) Ειδικά βραβεία για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
Οργανικών Μονάδων, που προάγουν το έργο της Αρχής.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 20 Μόρια
2. Οι πρωτοβουλίες αξιολογούνται σύμφωνα με την 

πρωτοτυπία της ιδέας και την αποτελεσματικότητά της 
σε συνδυασμό με το πολλαπλασιαστικό όφελος που επι-
φέρουν.

3. Ως πρωτοβουλίες μπορεί να εκλαμβάνονται:
α) Η υλοποίηση ή βελτίωση ηλεκτρονικής εφαρμογής 

(εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου), η οποία μειώνει σημα-
ντικά το διοικητικό κόστος για τον φορολογούμενο και 
την Αρχή.

β) Οι καινοτόμες πρακτικές Οργανικής Μονάδας που 
οδηγούν σε σημαντική βελτίωση της εξυπηρέτησης των 
συναλλασσόμενων με αυτή.

γ) Η υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης κατόπιν μελέ-
της, η οποία μπορεί να οδηγεί σε αύξηση των δημοσίων 
εσόδων.

δ) Η υποβολή πρότασης - μελέτης, η οποία θα ειση-
γείται νέο πλαίσιο λειτουργίας σε συγκεκριμένους τομείς 
ή μεθόδους προς βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών 
(ελεγκτικών ή μη) και θα προάγει το έργο της Αρχής.

Δ) Ειδικά βραβεία για τη διαχείριση υποθέσεων ιδιαί-
τερης βαρύτητας ή υπό ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 20 Μόρια
2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου 

ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:
α) Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας (ως 

προς το αποτέλεσμα αυτών σε εισπραχθέντα ανά ελε-
γκτή Οργανικής Μονάδας έσοδα από καταλογισμό φό-
ρων, δασμών ή τελών, κατόπιν ελέγχων).

β) Η επιτυχής λειτουργία κάτω από ιδιαίτερες συνθή-
κες εργασίας, όπως ενδεικτικά σε συνοριακά (χερσαία) 
ή απομακρυσμένα σημεία, εκτός ωραρίου λειτουργίας 
ή εκτός έδρας και με παράλληλη εμπλοκή σε υποθέσεις 
που ενέχουν κινδύνους για τους υπαλλήλους της Οργα-
νικής Μονάδας.

γ) Η έγκαιρη εκπλήρωση έκτακτου, μη προγραμμα-
τισμένου έργου εντός ασφυκτικών χρονικών ορίων, με 
σκοπό την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Ε) Ειδικά βραβεία κοινωνικής προσφοράς και περιβαλ-
λοντικής ευαισθησίας.

1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 15 Μόρια
2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου 

ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά: 
α) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή Οργανικών Μονάδων 

σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς ή αλληλεγγύης ή σε 
δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας, κατόπιν πρωτο-
βουλίας, και οι οποίες έχουν ιδιαίτερο κοινωνικό αντί-
κτυπο και ενισχύουν το κοινωνικό πρόσωπο της Αρχής.

β) Η αποδεδειγμένη συνεισφορά Οργανικών Μονάδων 
σε έκτακτες και επείγουσες δράσεις και ενέργειες, εκτός 
επιχειρησιακού σχεδιασμού, που συμβάλλουν ιδιαιτέρως 
στην προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλο-
ντος και του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

Άρθρο 4
Διαδικασία Βράβευσης

1. Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και των 
Διευθύνσεων που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή 
της Αρχής υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις ει-
δικής βράβευσης, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 3 
της παρούσας, με αναλυτική παράθεση αποτελεσμά-
των κατά περίπτωση, κατόπιν σχετικού εγγράφου που 
αποστέλλεται σε αυτές από τη Διεύθυνση Στρατηγικού 
Σχεδιασμού.

2. Οι ανωτέρω εισηγήσεις υποβάλλονται από τη Δι-
εύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού στον Διοικητή για 
έγκριση και ολοκλήρωση της διαδικασίας βράβευσης, 
με έκδοση της σχετικής απόφασης.
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Άρθρο 5
Διαδικασία απονομής μη χρηματικών βραβείων

Μετά τον ορισμό των προς βράβευση Υπηρεσιών, 
δύναται να απονέμονται στις διακριθείσες Οργανικές 
Μονάδες πιστοποιητικά βράβευσης σε ειδική τελετή.

Άρθρο 6
Διαδικασία απονομής χρηματικών βραβείων

1. Σε Οργανικές Μονάδες που βραβεύονται βάσει του 
άρθρου 3 της παρούσας και διακρίνονται για τα απο-
τελέσματά τους δύνανται να απονέμονται χρηματικά 
βραβεία.

2. Σε περίπτωση απονομής χρηματικού βραβείου, σε 
κάθε μόριο αντιστοιχεί ένα χρηματικό ποσό σε ευρώ, 
το οποίο καθορίζεται στην Απόφαση Βράβευσης των 
Οργανικών Μονάδων από το Διοικητή.

3. Το ποσό του χρηματικού βραβείου κατανέμεται 
εντός της Οργανικής Μονάδας στο σύνολο των υπηρε-
τούντων και ανάλογα με το κύριο και βοηθητικό προ-
σωπικό αυτής.

4. Τα ειδικά βραβεία του άρθρου 3 δύνανται να απο-
νέμονται και σε επίπεδο Τμήματος ή Γραφείου εντός της 
ίδιας Οργανικής Μονάδας και όχι οριζόντια σε όλα τα 
Τμήματα/Γραφεία αυτής καθώς και στο προσωπικό αυ-
τών, ανάλογα με το έργο που έχουν επιτελέσει, κατόπιν 
εισηγήσεων των αρμόδιων Προϊσταμένων.

5. Ως κύριο προσωπικό ορίζεται το προσωπικό όλων 
των υπόλοιπων κλάδων πλην του βοηθητικού προσω-
πικού.

6. Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται το προσωπικό 
που ανήκει στους κλάδους: επιμελητών, εργατών, προ-
σωπικό καθαριότητας/καθαριστριών, οδηγών, τεχνικών, 
τυπογράφων, φυλάκων - νυχτοφυλάκων.

7. Το χρηματικό βραβείο κάθε Οργανικής Μονάδας 
(συνολικό ποσό) προκύπτει από το γινόμενο του πλή-
θους των υπαλλήλων της επί του αριθμού των μορίων 
επί του χρηματικού ποσού ανά μόριο, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και τους παρακάτω κανόνες κατα-
νομής του χρηματικού βραβείου εντός της Οργανικής 
Μονάδας:

Α) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού βάσει 
της ιδιότητας του προσωπικού και της διάκρισής του 
ως κύριου (100%) ή βοηθητικού (40%), βάσει των παρ. 5 
και 6.

Β) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση 
την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος. Ως χρό-
νος ενεργού άσκησης καθηκόντων λογίζονται και οι ημέ-
ρες απουσίας του υπαλλήλου λόγω κανονικής άδειας 
(άρθρο 48 και 49 ΥΚ), ειδικών αδειών (άρθρο 50 ΥΚ), 
άδειας διευκόλυνσης οικογενειακών υποχρεώσεων (παρ. 
6 άρθρο 53 και 8 ΥΚ), βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας 
έως 8 ημέρες (παρ. 2 ΥΚ άρθ. 55), άδειας για συμμετοχή 
στην εισαγωγική εκπαίδευση και σε προγράμματα υπη-
ρεσιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (άρθρο 47, 58 
και 59 ΥΚ) και άδειας λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας.

Γ) Για την εφαρμογή του κανόνα απόδοσης του χρημα-
τικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων 
μέσα στο έτος δεν υπολογίζονται τα διαστήματα κατά 
τα οποία ο υπάλληλος τελεί σε οποιαδήποτε άδεια άνευ 

αποδοχών, υπηρετεί σε υπηρεσίες εκτός Α.Α.Δ.Ε. ή στο 
εξωτερικό, ή τελεί σε αργία ή σε αναστολή άσκησης κα-
θηκόντων.

Δ) Το ως άνω χρηματικό ποσό αποδίδεται και στους 
υπαλλήλους που τελούν σε άδειες που προβλέπονται 
από τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 παρ. 2, 54, 56 ΥΚ 
ή τελούν σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου (άρθ. 100 ΥΚ). 
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις ως χρόνος υπηρεσίας μέσα 
στο έτος λογίζεται το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του 
χρόνου ενεργού άσκησης καθηκόντων στην Α.Α.Δ.Ε. και 
του διαστήματος απουσίας του υπαλλήλου για λόγους 
που ανάγονται στις περιπτώσεις αυτές, περιοριζόμενο 
στο χρόνο ενεργού άσκησης καθηκόντων στην Α.Α.Δ.Ε., 
(όπως αυτός υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω Β και Γ).

Ε) Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που υπηρε-
τούν στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝ-
ΓΔΕ), δεδομένου ότι το γραφείο αυτό συμβάλλει στην εν 
γένει επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της νομικής 
συνδρομής των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς σύμφωνα 
με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 36 του ν. 4389/2016, 
χειρίζεται τις υποθέσεις της Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνεται υπόψη 
η μοριοδότηση της Οργανικής Μονάδας από την οποία 
αποσπάσθηκαν.

ΣΤ) Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που υπη-
ρετούν στο Συντονιστικό Κέντρο για την Καταπολέμηση 
του λαθρεμπορίου (Σ.Ε.Κ.), το οποίο συστάθηκε στην 
Α.Α.Δ.Ε. (πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.) με το άρθρο 6 του ν. 4410/2016, 
δεδομένου ότι το όργανο αυτό συμβάλλει στην εν γένει 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Α.Α.Δ.Ε., λαμβά-
νεται υπόψη η μοριοδότηση της Οργανικής Μονάδας 
από την οποία αποσπάσθηκαν.

Ζ) Στην περίπτωση που υπάλληλος υπηρέτησε εντός 
του έτους που αφορά η βράβευση σε περισσότερες 
από μία Οργανικές Μονάδες, για τον υπολογισμό του 
χρηματικού βραβείου της Οργανικής Μονάδας και την 
απόδοση του χρηματικού ποσού στους υπαλλήλους της, 
λαμβάνεται υπόψη η Οργανική Μονάδα στην οποία ο 
υπάλληλος διάνυσε τον περισσότερο χρόνο ενεργού 
υπηρεσίας εντός τους έτους.

Άρθρο 7
Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή
της διαδικασίας και των κριτηρίων Αξιολόγησης 
Οργανικών Μονάδων

Αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή του άρθρου 3 
της παρούσας, ορίζεται η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχε-
διασμού της Α.Α.Δ.Ε.

Στην περίπτωση απονομής χρηματικών βραβείων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας, 
αρμόδιες για την υλοποίηση είναι η Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Α.Α.Δ.Ε.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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