
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελε-
γκτικών ομάδων και του υποστηρικτικού προσω-
πικού που συμμετέχουν σε ελέγχους ή ελεγκτι-
κές εργασίες που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο 
Πρόγραμμα Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 179 του 
ν.  4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανι-
σμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (B΄ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό 
και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών 
της Α.Α.Δ.Ε.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 67616 (1)
 Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελε-

γκτικών ομάδων και του υποστηρικτικού προσω-

πικού που συμμετέχουν σε ελέγχους ή ελεγκτι-

κές εργασίες που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο 

Πρόγραμμα Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρί-

ου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 179 του 

ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130).

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 98 του Συντάγματος.
2) Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κι-

νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικο-
νομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232).

3) Του ν. 4720/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

4) Της παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4646/2019 «Φορο-
λογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την 
Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201) και της παρ. 1 του άρθρου 
179 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130).

5) Του Κεφαλαίου 56 (άρθρα 340-344) του ν. 4700/2020 
«Ενιαίο Κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβα-
τικό έλεγχο, τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική 
απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 127).

6) Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4798/2021 «Κώδι-
κας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες δια-
τάξεις» (Α΄ 68).

7) Του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130) και ιδίως 
των άρθρων 9, 26, 27, 51-55, 101-106, 121 επ., 127 επ., 
που αφορούν στη διενέργεια ελέγχων απαραίτητων 
για σύνταξη και υποβολή έκθεσης στη Βουλή για τον 
απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους και ειδικότερα 
στη διενέργεια θεματικών ελέγχων συμμόρφωσης και 
επιδόσεων σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος, 
στον έλεγχο των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των 
φορέων και σε κάθε άλλου είδους ελέγχου που προβλέ-
πεται από το Ετήσιο και Πολυετές Πρόγραμμα Ελέγχων 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο εγκρίνεται από την 
Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε έλεγ-
χο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες 
αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό 
πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτό.

8) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

9) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

10) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

11) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

12) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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13) Της υπό στοιχεία ΦΓ8/27876/2021 απόφασης της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Έγκριση του Κα-
νονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοί-
κησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Β΄ 2340).

14) Τις Αρχές και τα Πρότυπα του Διεθνούς Οργανι-
σμού Ανωτάτων Ελεγκτικών Θεσμών που ακολουθούν 
ομοειδείς ελεγκτικοί θεσμοί και ιδίως το Ευρωπαϊκό Ελε-
γκτικό Συνέδριο.

15) Της υπ’ αρ. 66538/23.12.2021 εισήγησης της Γ.Δ.Ο.Υ. 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

16) Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται 
εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη για το οικονομικό έτος 2022 
και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του εγκεκριμένου 
ΜΠΔΣ, ύψους 1.200.0000,00 € (ένα εκατομμύριο δια-
κόσιες χιλιάδες ευρώ), στον Α.Λ.Ε.: 2120207001 «Πρό-
σθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών 
οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)», του 
ειδικού φορέα 1017-401-0000000 Ελεγκτικό Συνέδριο, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, εντός των ορίων των εγκεκριμένων 
πιστώσεων, για κάθε ένα από τα μέλη των ελεγκτικών 
ομάδων και το υποστηρικτικό προσωπικό που συμμετέ-
χουν σε ελέγχους ή ελεγκτικές εργασίες που περιλαμβά-
νονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, αποζημίωση ύψους εξήντα ευρώ (60 €) για 
κάθε ημέρα ελέγχου ή ελεγκτικής εργασίας και μέχρι 
σαράντα (40) ημέρες για τα μέλη των ελεγκτικών ομά-
δων και μέχρι είκοσι (20) ημέρες για το υποστηρικτικό 
προσωπικό, αντίστοιχα.

Σε περιπτώσεις, που έλεγχοι, αιτιολογημένα, βάσει 
της έκβασής τους απαιτούν για την ολοκλήρωσή τους 
περισσότερες από τις ανωτέρω ημέρες, ο αριθμός των 
ημερών δύναται να αυξηθεί, το σύνολο δε των ημερών, 
που αποζημιώνεται κατ’ έτος, δεν δύναται να υπερβεί 
τις 72 ημέρες για κάθε μέλος των ελεγκτικών ομάδων.

2. Η αποζημίωση για τους πραγματοποιηθέντες ελέγ-
χους ή ελεγκτικές εργασίες της παρούσας, εκκαθαρί-
ζεται και καταβάλλεται στα μέλη και το υποστηρικτικό 
προσωπικό των ανωτέρω ομάδων, μετά την αποστολή 
της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου ή 
πεπραγμένων στον αρμόδιο Γενικό Συντονιστή Ελέγχου.

3. Για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης 
απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά εκκαθάρισης:

α. Απόφαση του Γενικού Συντονιστή «Διοίκηση» για 
την σύσταση και συγκρότηση της ομάδας που θα δι-
ενεργήσει τον έλεγχο ή τις ελεγκτικές εργασίες, στην 
οποία αναφέρονται ο ελεγχόμενος φορέας, η σύνθεση 
της ομάδας, οι ημέρες ελέγχου και το αντικείμενο ελέγ-
χου ή ελεγκτικών εργασιών.

β. Συγκεντρωτική κατάσταση των συμμετεχόντων 
στην ομάδα με υπογραφές τους από την οποία θα προ-
κύπτει ο συνολικός αριθμός των ημερών που απασχο-
λήθηκαν.

γ. Βεβαίωση του αρμοδίου Γενικού Συντονιστή Ελέγ-
χου για την διαβίβαση από τον επικεφαλής της ομάδας 
της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου ή της 
έκθεσης πεπραγμένων.

δ. Κατάσταση πληρωμής σε δύο (2) αντίτυπα, υπογε-
γραμμένη από τους δικαιούχους, η οποία θα περιλαμ-

βάνει ονοματεπώνυμο των δικαιούχων, Αριθμό Φορο-
λογικού Μητρώου, αριθμό ημερών ελέγχου, συνολικό 
ποσό αποζημίωσης, παρακρατούμενο φόρο και καθαρό 
πληρωτέο ποσό. Η κατάσταση αυτή θα βεβαιώνεται από 
τον επικεφαλής της ελεγκτικής ομάδας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Δικαιοσύνης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1116870 ΕΞ2021 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 

ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανι-

σμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)» (B΄ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό 

και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών 

της Α.Α.Δ.Ε.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του 

ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και 
ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. ββ΄ 
και γγ΄ της υποπαρ. θ΄ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 17, 19, 26, 27, και των παρ. 
1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού.

β) Του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133). 

γ) 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)» (B΄ 4738) και ειδικό-
τερα των άρθρων 5, 10, 13, 15, 18, 21, 22, 34, 37, 38, 39, 
40, 41, 43, 44, 46, 52, 55, 56, 57 και 58 αυτής.

2. Το υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Γ 173677ΕΞ2021ΕΜΠ/
10.9.2021 «Τίτλοι διαδικασιών που εφαρμόζονται από 
τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και δεν αποτυπώνονται αρ-
μοδίως στον Οργανισμό» έγγραφο του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
α) των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον 

Διοικητή από: αα) 17.11.2021, της Διεύθυνσης Στρατη-
γικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.), ββ) 26.11.2021, της Διεύθυν-
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σης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και 
Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και γγ) 6.12.2021, της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.),

β) από 21.12.2021 του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και από 3.12.2021 της Διεύθυνσης Διαχείρι-
σης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.),

γ) των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων 
και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) από: 
αα) 9.12.2021, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου 
Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.), ββ) 9.12.2021, της Επιτελικής Υπηρε-
σίας Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.), γγ) 9.12.2021, της 
Τελωνειακής Περιφέρειας (Τ.Π.) Αττικής, δδ) 10.12.2021, 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. 
Αττικής), εε) 10.12.2021, της Διεύθυνσης Στρατηγικής 
Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.), 
στστ)  23.12.2021 σε ορθή επανάληψη του από 
22.12.2021, της Τελωνειακής Περιφέρειας (Τ.Π.) Θεσσα-
λονίκης,

δ) των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και των Υπηρεσιών 
αυτής από: αα) 13.12.2021, της Διεύθυνσης Στρατηγικής 
Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.), ββ) 8.12.2021 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών 
(Δ.Α.Φ.Ε.),

ε) από 25.11.2021, του Αυτοτελούς Τμήματος Υπο-
στήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.),

στ) από 21.12.2021 του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και των 
Υπηρεσιών αυτής από: αα) 19 και 22.11.2021, της Δι-
εύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), ββ)  24.11.2021, της Διεύ-
θυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.), 
γγ) 25.11.2021, της Επιχειρησιακής Μονάδα Είσπραξης 
(Ε.Μ.ΕΙΣ.), δδ) 1.12.2021, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων 
Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), με το συνημμένο σε αυτό υπ’ 
αρ. 17710/1.12.2021 έγγραφο αυτού, εε) 3.12.2021, της 
Φορολογικής Περιφέρειας (Φ.Π.) Αθηνών με το συνημμέ-
νο σε αυτό υπό στοιχεία ΦΟΡ.ΠΕΡ.ΑΘ. 1102219 ΕΞ 2021 
ΕΜΠ/3.12.2021 έγγραφο αυτής και στστ) 10.12.2021 και 
16.12.2021, της Διεύθυνσης Εισπράξεων και Επιστροφών 
(Δ.Ε.Ε.).

4. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις 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 
υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουρ-
γού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη συμπλήρωσης και ανακαθορισμού αρ-
μοδιοτήτων ορισμένων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., προκει-
μένου να εναρμονιστούν με τις αντίστοιχες εφαρμοζό-
μενες από αυτές λειτουργικές διαδικασίες, στα πλαίσια 
υλοποίησης του μη ποσοτικού στόχου Σ.Μ.3.1.359 «Συ-
ντονισμός για την καταγραφή διαδικασιών που δεν απο-
τυπώνονται αρμοδίως στον Οργανισμό και εισήγηση για 

ανάθεση αυτών, μέχρι 31.12.2021» του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου έτους 2021.

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:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ2020/23.10.2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), ως 
εξής:

1.- Στο άρθρο 5 «Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 
(Δ.Σ.Σ.)» αυτής και ειδικότερα:

α) Στην περ. I. «Αυτοτελές Τμήμα Α΄ - Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης» της υπο-
παρ. Α της παρ. 3 αυτού, τροποποιούμε και συμπληρώ-
νουμε την υποπερ. (β), με την προσθήκη νέου στοιχεί-
ου δδ), ως εξής:

«(β) Ο συντονισμός: αα) της δράσης όλων των Γενι-
κών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών της 
Α.Α.Δ.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των επιχειρη-
σιακών τους σχεδίων, καθώς και άλλων εξειδικευμένων 
σχεδίων, με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της 
Α.Α.Δ.Ε. και η αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων αν-
θρώπινων και λοιπών πόρων, ββ) και η υποστήριξη των 
υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τον καθορισμό των τακτικών 
στόχων τους, τον προσδιορισμό δεικτών απόδοσης και 
την παρακολούθηση της επίτευξης αυτών, γγ) και η πα-
ρακολούθηση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων του 
στρατηγικού σχεδίου, σε συνεργασία τόσο με τα λοιπά 
Τμήματα της Διεύθυνσης όσο και με τις λοιπές εμπλεκό-
μενες, ανά περίπτωση, Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., δδ) των 
Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για την άντληση και υποβολή 
στοιχείων στην πλατφόρμα ISORA, στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας της Α.Α.Δ.Ε. με διεθνείς οργανισμούς.».

β) Στην περ. I. «Τμήμα Γ΄ - Συντονισμού και Παρακο-
λούθησης Χαρτοφυλακίου Έργων και Δράσεων» της 
υποπαρ. Β της παρ. 3 αυτού, τροποποιούμε και συμπλη-
ρώνουμε την υποπερ. (β), ως εξής:

«(β) Η παρακολούθηση της υλοποίησης: αα) του ετήσι-
ου χαρτοφυλακίου έργων της Α.Α.Δ.Ε. και ββ) των έργων 
και δράσεων της Α.Α.Δ.Ε. που εμπίπτουν στο στρατηγικό 
και επιχειρησιακό σχεδιασμό δημόσιων Υπηρεσιών ή 
Φορέων εκτός Α.Α.Δ.Ε. και η συνεργασία με αυτούς.»,

γ) Στην περ. III. «Τμήμα Ε΄ - Συγχρηματοδότησης Έρ-
γων» της υποπαρ. Β της παρ. 3 αυτού, τροποποιούμε και 
συμπληρώνουμε την υποπερ. (ε), ως εξής:

«(ε) Η επικοινωνία με την οικεία Γ.Δ.Ο.Υ. και τις αρμό-
διες υπηρεσίες αυτής, καθώς και με αρμόδιες υπηρεσίες 
εντός και εκτός της Α.Α.Δ.Ε., όπου απαιτείται, για θέματα 
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και η σύνταξη και η 
υποβολή προτάσεων για τον προγραμματισμό δαπανών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και για την 
κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής.».

2.- Στο άρθρο 10 «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 
(Δ.Ε.Δ.)» αυτής και ειδικότερα:

α) Στην υποπαρ. «Α. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 
Τμήματα Α1΄ έως Α6΄ - Επανεξέτασης» της παρ. 3, αντι-
καθιστούμε τις περ. (γ) και (δ) αυτής, ως εξής:
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«(γ) Η μελέτη των υποθέσεων και η συνεργασία με τις 
Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοί-
κησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) για την ορθή εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων, καθώς και για τον εντοπισμό τυχόν δυσλει-
τουργιών στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ή στις 
προβλεπόμενες διαδικασίες.

(δ) Ο έλεγχος της ποιότητας και της ορθής εφαρμο-
γής των διαδικασιών επανεξέτασης των πράξεων της 
φορολογικής διοίκησης, κατόπιν υποβολής ενδικοφα-
νούς προσφυγής, σε συνεργασία με το Α.Τ.Δ.Υ., όπου 
απαιτείται.».

β) Στην υποπαρ. «Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕ-
ΜΑΤΩΝ Τμήματα Β1΄ έως Β3΄ - Νομικής Υποστήριξης» 
της παρ. 3, αντικαθιστούμε την υποπερ. β) της περ. ii 
αυτής, ως εξής:

«β) Τμήμα Β2΄ - Νομικής Υποστήριξης
Η καταγραφή, η διοικητική διαχείριση και η αξιολογική 

ταξινόμηση των δικαστικών προσφυγών, που εισάγονται 
ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, σε συνεργασία 
με το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της 
Διεύθυνσης.»,

γ) Στην υποπαρ. «Δ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΕΥΘΕΙ-
ΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Αυτοτελές 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης» της παρ. 3:

αα) αντικαθιστούμε την περ. (α) αυτής, ως εξής:
«(α) Η καταγραφή, η διοικητική διαχείριση και η αξιο-

λογική ταξινόμηση των υποθέσεων ενδικοφανών προ-
σφυγών, που διαβιβάζονται προς εξέταση στη Διεύθυν-
ση.» και

ββ) προσθέτουμε νέα περ. (α1) που έπεται της περ. 
(α), ως εξής:

«(α1) Η ανάλυση των παρατηρούμενων τάσεων στις 
εισερχόμενες προς εξέταση υποθέσεις, η επισκόπηση 
των αποφάσεων και η σύνοψη συμπερασμάτων, σε συ-
νεργασία με τις Υποδιευθύνσεις Επανεξέτασης και Επα-
νεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης για την ενημέρωση 
των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης.».

3.- Στο άρθρο 13 «Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και 
Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)» αυτής και ειδικότερα:

α) Στην υποπαρ. I. «Τμήμα Α΄ - Σχεδιασμού, Συντονι-
σμού και Παρακολούθησης της Απόδοσης» της παρ. 3 
της Ενότητας Β΄ αυτού:

αα) προσθέτουμε νέα υποπερ. (θθ), στην περ. α΄, ως 
εξής:

«(θθ) Η παροχή οδηγιών για τη διαχείριση και τον έλεγ-
χο των θεωρημένων υπηρεσιακών εντύπων ελέγχου.»,

ββ) προσθέτουμε νέα υποπερ. (ιι), στην περ. β΄, ως 
εξής:

«(ιι) Η παροχή οδηγιών για την ενημέρωση των πλη-
ροφοριακών συστημάτων για τις διαπιστώσεις και τα 
αποτελέσματα των ελέγχων και ερευνών.».

β) Στην υποπαρ. 4 της παρ. I. «Υπηρεσία Ερευνών και 
Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ατ-
τικής)» της Υποενότητας Β΄ αυτού:

αα) προσθέτουμε νέο στοιχείο (ζζ), στην υποπερ. β΄ 
της περ. I, ως εξής:

«(ζζ) Η ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων 
της υπηρεσίας για τις διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα 
των ελέγχων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται 
από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..»,

ββ) προσθέτουμε νέα υποπερ. (κ), στην περ. II, ως εξής:
«(κ) Η ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων 

της υπηρεσίας για τις διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα 
των ελέγχων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται 
από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..»,

γγ) προσθέτουμε νέο στοιχείο (ε), στην υποπερ. i, της 
περ. III, ως εξής:

«(ε) Η ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων 
της υπηρεσίας για τις διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα 
των ελέγχων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται 
από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..»,

δδ) προσθέτουμε νέα υποπερ. (στ), στην περ. V, ως 
εξής:

«(στ) Η διαχείριση και ο έλεγχος των χρησιμοποιούμε-
νων θεωρημένων υπηρεσιακών εντύπων ελέγχου από τα 
Τμήματα Ερευνών και Προληπτικών Ελέγχων της Υπη-
ρεσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τη 
ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..».

4.- Στο άρθρο 15 «Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.)» αυτής και ειδικότερα:

α) στην υποπαρ. III «Τμήμα Γ΄ - Σταδιοδρομίας Ανθρώ-
πινου Δυναμικού», της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την 
περ. (β), ως εξής:

«(β) Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλ-
λήλων της Α.Α.Δ.Ε., ανά κλάδο και κατηγορία, καθώς 
και η εξέταση προσφυγών κατά απόφασης περικοπής 
των αποδοχών αυτών, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»,

β) στην υποπαρ. III «Τμήμα Γ΄ - Σταδιοδρομίας Ανθρώ-
πινου Δυναμικού», της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την 
υποπερ. αα) της περ. (γ), ως εξής:

«(γ) Η τήρηση: αα) κάθε διαδικασίας για τη βαθμολο-
γική ένταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., ανά 
κλάδο και κατηγορία, σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις, για τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, ββ) των 
διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη 
μονιμοποίηση δόκιμων υπαλλήλων, την αναγνώριση 
προϋπηρεσίας του προσωπικού και την αναγνώριση 
συνάφειας μεταπτυχιακού / διδακτορικού τίτλου σπου-
δών.»,

γ) στην υποπαρ. V «Τμήμα Ε΄ - Διαχείρισης της Από-
δοσης και Βαθμολογικής Εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού», της παρ. 3 αυτού, προσθέτουμε νέα περ. (γ), 
ως εξής:

«(γ) Ο καθορισμός ειδικότερων διαδικασιών επιλογής 
υποψηφίων για τις Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας, 
σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορι-
στούν κατά κατηγορία Θέσεων, με σχετικές Αποφάσεις 
του Διοικητή.» και

δ) στην παρ. 4 αυτού, αντικαθιστούμε την υποπαρ. 
(α), ως εξής:

«4.- Στις αρμοδιότητες των κατωτέρω Τμημάτων της 
Διεύθυνσης ανήκουν κατά λόγο αρμοδιότητας:

(α) όλων των Τμημάτων, η παροχή στοιχείων και από-
ψεων στα Διοικητικά Δικαστήρια και η έκδοση βεβαι-
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ώσεων για πλήρωση θέσεων ευθύνης εκτός Α.Α.Δ.Ε. 
μέσω των Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων 
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.).».

5.- Στο άρθρο 18 «Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Α.Τ.Δ.)» 
αυτής και ειδικότερα: 

α) στην υποπαρ. 1 της παρ. Α αυτού, προσθέτουμε νέα 
περ. (ε1), ως εξής:

«(ε1) Η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση των Μη-
τρώων: α) επιτροπών / συλλογικών οργάνων και β) με-
λών Επιτροπών / Συλλογικών Οργάνων, αρμοδιότητας 
Α.Τ.Δ..» και

β) στην υποπαρ. 3 της παρ. Α αυτού, προσθέτουμε νέα 
περ. (ζ1), ως εξής:

«(ζ1) Η επίβλεψη των συστημάτων ασφαλείας και πυ-
ρασφάλειας στις κεντρικές εισόδους των κτιρίων στέγα-
σης της Α.Α.Δ.Ε., επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας, η 
χορήγηση βεβαιώσεων καλής λειτουργίας αυτών, καθώς 
και οι ενέργειες και σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλε-
σης εργασιών, όπως απολυμάνσεις, απεντομώσεις, των 
αιτημάτων διαφόρων Υπηρεσιών που στεγάζονται επί 
των προαναφερθέντων κτιρίων».

6.- Στο άρθρο 21 «Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογι-
ών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.)» αυτής και ειδικότερα:

αα) στην υποπαρ. II «Τμήμα Β΄ - Διαδικασιών Υλοποί-
ησης Έργων Πληροφορικής» της παρ. 3 αυτού, αντικα-
θιστούμε την υποπερ. ββ) της περ. (γ), ως εξής:

«(γ) Η παρακολούθηση: αα) της συμμόρφωσης των 
Υπηρεσιών της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. με τις υιοθετημένες μεθοδο-
λογίες και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της διαχείρι-
σης των έργων Πληροφορικής και των προβλεπόμενων 
διαδικασιών, ββ) της εξέλιξης της πορείας και η συλλογή 
στοιχείων προόδου των έργων και δράσεων Πληροφο-
ρικής της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ..» και

ββ) στην υποπαρ. III «Τμήμα Γ΄ - Διαχείρισης Συμβάσε-
ων και Κοστολόγησης» της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε 
την περ. (η), ως εξής:

«(η) Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. κατά 
λόγο αρμοδιότητας, στη σύνταξη και εισήγηση τεκμηρι-
ωμένου αιτήματος για την προμήθεια υπηρεσιών ανά-
πτυξης και συντήρησης λογισμικού εφαρμογών.».

7.- Στο άρθρο 22 «Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογι-
κών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.)» αυτής και ειδικότερα στην 
υποπαρ. Ι «Τμήμα Α΄ - Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδή-
ματος» της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την υποπερ. 
αα) της περ. α΄, ως εξής:

«αα) την υποβολή και την παραλαβή των αρχικών και 
τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων και παρακρατούμε-
νων φόρων, φορολογίας πλοίων, καθώς και τον προσ-
διορισμό και την έκδοση πράξεων εκτιμώμενου φόρου 
φυσικών προσώπων.».

8.- Στο άρθρο 34 «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και 
Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.)» και ειδικότερα στην παρ. 1 αυτού, 
αντικαθιστούμε την υποπαρ. (η), ως εξής:

«(η) στον έλεγχο των διακηρύξεων και των συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που διενεργεί και 
εκτελεί η Δ.Π. & Κ.Υ.,».

9.- Στο άρθρο 37 «Διεύθυνση Ελέγχων» αυτής, αντικα-
θιστούμε τις περ. (α) και (β) της υποπαρ. X. «Τμήμα Ι΄ - 

Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
ματικές Δραστηριότητες και Αυτόματης Ανταλλαγής 
Πληροφοριών» της παρ. 3, ως εξής:

«(α) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των ενεργειών 
της ΑΑΔΕ για την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσε-
ων που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4557/2018 
(Α΄ 139) για την πρόληψη και την καταστολή της νομι-
μοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 
κατά λόγο αρμοδιότητας, και ιδίως για την εποπτεία 
και τον έλεγχο των υπόχρεων προσώπων, ως αρμόδιας 
εποπτεύουσας αρχής, καθώς και η κατάρτιση σχετικών 
αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών.

(β) Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περ. (α) της παρ. 4 του άρθρου 5 του 
ν. 4170/2013 (Α΄ 163), όπως ισχύει, κατά λόγο αρμοδι-
ότητας, καθώς και η κατάρτιση σχετικών αποφάσεων, 
εγκυκλίων και οδηγιών.»

10.- Στο άρθρο 38 «Διεύθυνση Εισπράξεων και Επι-
στροφών (Δ.Ε.Ε.)» αυτής, αντικαθιστούμε την περ. (α) 
της υποπαρ. IV. «Τμήμα Δ΄ - Λογιστικής Τακτοποίησης, 
Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστρο-
φών» της παρ. 3 και προσθέτουμε νέες περ. (β1) και (δ1) 
σε αυτή, ως εξής:

«(α) Η παρακολούθηση: αα) της λογιστικής των Ελε-
γκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., σχετικά με τα δημόσια 
έσοδα και η παροχή οδηγιών για την τακτοποίηση των 
λογιστικών εκκρεμοτήτων, ββ) της μηνιαίας πορείας 
των εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού και η έγγραφη 
ενημέρωση της υπηρεσιακής ηγεσίας και του Διοικητή, 
γγ) των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών των 
εσόδων, που διενεργούνται από φορείς πλην των Δ.Ο.Υ. 
και της ορθής απόδοσης αυτών, δδ) των διαδικασιών 
των επιστροφών και εε) των διαδικασιών που αφορούν 
στο ηλεκτρονικό παράβολο.».

«(β1) Η έγκριση: αα) λογιστικής τακτοποίησης εκκρε-
μοτήτων που χρονίζουν στις Δ.Ο.Υ., ββ) τακτοποίησης 
αντιτίμων, γγ) μετατροπής των διπλοτύπων τύπου Α΄σε 
τύπου Β΄και δδ) έκδοσης γραμματίων εκτός σειράς για 
λογιστική τακτοποίηση.».

«(δ1) Η παροχή οδηγιών για τη διαχείριση παντός εί-
δους υλικού και αξιών.».

11.- Στο άρθρο 39 «Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φο-
ρολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.)» αυτής, αντικαθιστούμε την υποπαρ. 
(ια) της παρ. 3, ως εξής:

«(ια) Η υποβολή εισήγησης προς το Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. 
επί των εκτιμώμενων και προβλεπόμενων εσόδων για 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού και η συμμετοχή σε ομάδα ερ-
γασίας για την ενημέρωση της Έκθεσης Φορολογικών 
Δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού εκάστοτε έτους».

12.- Στο άρθρο 40 «Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης 
Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.)» αυτής, αντικαθιστούμε την υπο-
παρ. (ι) της παρ. 3, ως εξής:

«(ι) Η υποβολή εισήγησης προς το Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. επί 
των εκτιμώμενων και προβλεπόμενων εσόδων για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και η συμμετοχή σε ομάδα εργασίας 
για την ενημέρωση της Έκθεσης Φορολογικών Δαπανών 
Κρατικού Προϋπολογισμού εκάστοτε έτους.».
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13.- Στο άρθρο 41 «Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογί-
ας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ.&Π.)» αντικα-
θιστούμε την υποπαρ. (θ) της παρ. 3, ως εξής:

«(θ) Η υποβολή εισήγησης προς το Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. 
επί των εκτιμώμενων και προβλεπόμενων εσόδων για 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού και η συμμετοχή σε ομάδα ερ-
γασίας για την ενημέρωση της Έκθεσης Φορολογικών 
Δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού εκάστοτε έτους.».

14.- Στο άρθρο 43 «Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.)» 
αυτής και ειδικότερα στην υποπαρ. ΙΙ. « της παρ. 4, προ-
σθέτουμε νέα περ. (β1), η οποία έπεται της περ. (β), ως 
εξής:

«(β1) Η κατανομή του στόχου των μερικών επιτόπι-
ων ελέγχων πρόληψης, σύμφωνα με τον σχετικό ετήσιο 
προγραμματισμό ανά Δ.Ο.Υ. και ο συντονισμός και η 
παρακολούθηση της διενέργειας αυτών από τις Δ.Ο.Υ.».

15.- Στο άρθρο 44 «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης 
(Ε.Μ.ΕΙΣ.)» αυτής και ειδικότερα:

α) στην υποπαρ. Ι. «Τμήμα Α΄ - Διοικητικής Μέριμνας, 
Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθη-
σης» της παρ. 3, προσθέτουμε νέες περ. (ε1) και (στ1), οι 
οποίες έπονται των περ. (ε) και (στ), αντίστοιχα, ως εξής:

«(ε1) Η εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων μέσω 
βάσεων δεδομένων για τον προσδιορισμό δράσεων των 
λοιπών Τμημάτων της Ε.Μ.ΕΙΣ..».

«(στ1) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου υποθέσεων (υφι-
στάμενων και νέων), αρμοδιότητας της Ε.Μ.ΕΙΣ, με ανά-
λυση των δεικτών είσπραξης, για τη διαπίστωση της 
υπαγωγής ή μη αυτών στην αρμοδιότητα αυτής.».

β) στην υποπαρ. «II. Τμήμα Β΄- Επιχειρησιακού Σχεδια-
σμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων 
Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη» της παρ. 3, διαγρά-
φουμε την περ. (γ).

γ) στην υποπαρ. Ι. της παρ. 4, προσθέτουμε νέα περ. 
(γ), η οποία έπεται της περ. (β), ως εξής:

«(γ) Η έγκριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση ρυθ-
μίσεων.»

16.- Στο άρθρο 46 «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρή-
σεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)» αυτής και ειδικότερα στην υποπαρ. ΙV. 
«Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγά-
λους Φορολογουμένους» της παρ. 4, προσθέτουμε νέα 
περ. (ζ), η οποία έπεται της περ. (στ), ως εξής:

«(ζ) Ο συντονισμός, η υποβοήθηση και η συστηματική 
παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου της υπηρεσίας, 
με συνεχή ενημέρωση και παροχή πληροφοριών προς 
τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, προκειμένου να επιτευ-
χθεί η πλήρης υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί 
από τη Δ.ΕΛ., στα πλαίσια του εκάστοτε επιχειρησιακού 
σχεδίου και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.».

17.- Στο άρθρο 52 «Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελω-
νειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.)» αυτής 
και ειδικότερα στην υποπαρ. III «Τμήμα Γ΄ - Δίωξης Λα-
θρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος» της παρ. 3 
αυτού:

αα) αντικαθιστούμε την περ. (δ), ως εξής:
«(δ) Η παρακολούθηση και η εποπτεία των ενεργειών 

των Τελωνείων αναφορικά με την καταχώριση των δηλώ-
σεων ρευστών διαθεσίμων στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα AFIS σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό.»,

ββ) προσθέτουμε νέα περ. (δ1), ως εξής:
«(δ1) Η ενημέρωση της Αρχής Καταπολέμησης της 

Απάτης από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU), για τις 
δεσμεύσεις ρευστών διαθεσίμων στις περιπτώσεις μη 
υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς / ελλιπούς 
δήλωσης.».

18.- Στο άρθρο 55 «Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.)» 
αυτής, στην παρ. 4 αυτού:

1) στην υποπαρ. I «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) 
ΑΤΤΙΚΗΣ» αυτής:

α) στην περ. α) «Τμήμα Α΄ - Διοικητικής Υποστήριξης» 
αναδιατυπώνουμε την υποπερ. (εε), ως εξής:

«(εε) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των 
υπαλλήλων της Τελωνειακής Περιφέρειας και των Τελω-
νείων αρμοδιότητας της Τ.Π. και η υποβολή προτάσεων 
στο Α.Τ.Υ της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., σχετικά με τις απαιτούμενες 
εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών και με τους προς επιμόρ-
φωση υπαλλήλους. Η συνδρομή: i) στη διοργάνωση εξει-
δικευμένων πρακτικών εκπαιδευτικών δράσεων για τους 
υπαλλήλους των Τελωνείων, με τις αρμόδιες Διευθύνσεις 
της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., καθώς και με άλλες αρμόδιες Υπηρε-
σίες και φορείς, όπου απαιτείται και ii) στη διεξαγωγή 
Διαγωνισμών για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας 
εκτελωνιστή»,

β) στην περ. γ) «Τμήμα Γ΄ - Τελωνειακών Διαδικασιών 
και Ε.Φ.Κ.» προσθέτουμε νέες υποπερ. (ιστιστ), (ιζιζ) και 
(ιηιη), ως εξής:

«(ιστιστ) Η χορήγηση αδειών σχετικά με: i) την απο-
στολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή καπνού, ii) την 
εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και iii) την 
κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή 
εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

(ιζιζ) Η χορήγηση εγκρίσεων για την επικόλληση ενσή-
μων ταινιών φορολογίας καπνού, για τους νομούς Αττι-
κής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος, Αρκαδίας.

(ιηιη) η έκδοση αποφάσεων έγκρισης στους οικονομι-
κούς φορείς, για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του 
καταβληθέντος Φόρου Κατανάλωσης προϊόντων καφέ.»,

γ) στην περ. δ) «Τμήμα Δ΄ - Δασμολογικών Διαδικασι-
ών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών» προσθέτουμε νέα 
υποπερ. (ιζιζ), ως εξής:

«(ιζιζ) Η εγγραφή στο σύστημα εγγεγραμμένων εξα-
γωγέων REX.»,

2) στην υποπαρ.ΙI «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» αυτής:

α) στην περ. γ) «Τμήμα Γ΄- Τελωνειακών Διαδικασιών 
και Ε.Φ.Κ.» αναδιατυπώνουμε τις υποπερ. (αα) και (ββ), 
ως εξής:

«(αα) των υποπερ. αα΄ έως και ζζ΄, ιστιστ΄ και ιηιη΄, του 
ομώνυμου Τμήματος Γ΄ της Τ.Π. Αττικής,

(ββ) των υποπερ. ηη΄ έως και ιβιβ΄και ιζιζ΄, του ίδιου 
ως άνω Τμήματος της Τ.Π. Αττικής, για τα Τελωνεία των 
νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, 
Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και 
Φλώρινας»,

β) στην περ. δ) «Τμήμα Δ΄ - Δασμολογικών Διαδικασι-
ών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών» αναδιατυπώνουμε 
την υποπερίπτωση (αα), ως εξής:

«(αα) των υποπερ. αα΄ έως και ηη΄ και ιζιζ΄, εκτός της 
υποπερ. ζζ΄ και του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτω-
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σης στστ΄ του ομώνυμου Τμήματος Δ’ της Τ.Π. Αττικής 
και»,

3) στην υποπαρ. ΙII «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) 
ΑΧΑΪΑΣ» αυτής:

α) στην περ. β) «Τμήμα Β΄ - Τελωνειακών - Δασμολογι-
κών Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ., Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών» 
αναδιατυπώνουμε τις υποπεριπτώσεις (αα), (ββ) και (γγ), 
ως εξής:

«(αα) των υποπεριπτώσεων αα΄ έως και ζζ΄, ιστιστ΄ και 
ιηιη΄, του Τμήματος Γ΄ της Τ.Π. Αττικής, (ββ) της υποπε-
ρίπτωσης ιβιβ΄ και ιζιζ΄ του ίδιου ως άνω Τμήματος της 
Τ.Π. Αττικής, για τους νομούς Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλ-
ληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας 
και Μεσσηνίας»,

(γγ) των υποπεριπτώσεων αα΄ έως και στστ΄, ηη΄ και 
ιζιζ΄, εκτός του δεύτερου και του τελευταίου εδαφίου της 
υποπερίπτωσης στστ΄, του Τμήματος Δ΄ της Τ.Π. Αττικής. 
Οι ως άνω αρμοδιότητες του δευτέρου και του τελευταί-
ου εδαφίου της υποπερίπτωσης στστ’ ασκούνται από 
την Τ.Π. Αττικής».

19.- Στο άρθρο 56 «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών 
Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) και Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων 
(ΕΛ.Υ.Τ.)» αυτής και ειδικότερα:

αα) στην ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνεια-
κών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)», στην υποπαρ. II «Τμήμα Β΄ - Ανά-
λυσης Πληροφοριών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 
Δράσης», της παρ. 3 αυτού, προσθέτουμε νέα περ. (ε), 
ως εξής:

«(ε) Η οργάνωση, ο συντονισμός και η εκπόνηση κοι-
νών τελωνειακών επιχειρήσεων με συναρμόδιες Υπηρε-
σίες, εντός και εκτός Α.Α.Δ.Ε.»,

ββ) στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - Ελεγκτική Υπηρεσία Τε-
λωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής), της Ενότητας Β΄, στην 
περ. II «Αυτοτελές Τμήμα Β΄ - Πληροφοριών και Ανάλυ-
σης Κινδύνου» της υποπαρ. Α, της παρ. 4 αυτού:

i) Αναδιατυπώνουμε την υποπερ. (α) αυτής, ως εξής:
«(α) Η άντληση και η συγκέντρωση πληροφοριών και 

στοιχείων, μέσω πρόσβασης σε πάσης φύσεως πληροφο-
ριακά συστήματα τήρησης δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε, του 
Υπουργείου Οικονομικών και κάθε άλλου Υπουργείου 
ή Φορέα, καθώς και η επεξεργασία αυτών με τη μέθο-
δο ανάλυσης κινδύνου για τη διενέργεια στοχευμένων 
ελέγχων.»,

ii) Προσθέτουμε νέα υποπερ. (στ), ως εξής:
«(στ) Η παρακολούθηση της τιθέμενης ετήσιας πο-

σοτικής στοχοθεσίας και ο επιμερισμός των σχετικών 

στόχων στα Τμήματα αυτής, μέσω της σύνταξης μηνιαίου 
προγράμματος ελέγχων.»,

γγ) στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - Ελεγκτική Υπηρεσία Τε-
λωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής), της Ενότητας Β΄, στην 
περ. I. «Τμήματα Δ1΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου» της υπο-
παρ. Β, της παρ. 4 αυτού:

i) Προσθέτουμε νέα υποπερ. (α1), ως εξής:
«(α1) η διενέργεια ελέγχων εκ των υστέρων, δίωξης ή 

διακίνησης για την διακρίβωση αποφυγής καταβολής 
των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, 
για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της δασμοφορο-
διαφυγής.»,

ii) Στην υποπερ. β΄ αντικαθιστούμε το στοιχείο ββ) 
αυτής, ως εξής:

«ββ) Η σύνταξη σχετικών μηνυτήριων - πορισματικών 
αναφορών και εκθέσεων ελέγχου, κατόπιν συλλογής 
αποδεικτικού υλικού και διενέργειας προανακριτικών 
πράξεων και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Τελω-
νειακές ή άλλες Αρχές (όπως, Εισαγγελέα, Τελωνείο).».

20.- Στο άρθρο 57 «Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου 
Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.)» αυτής, αντικαθιστούμε την υποπερ. 
(εε) της περ. α΄ της υποπαρ. I. «Τμήμα Α΄ - Διοικητικής 
Υποστήριξης και Δικαστικού» της παρ. 4 αυτού, ως εξής:

«(εε) Η διενέργεια των χρηματικών συναλλαγών με 
τους αγοραστές, καθώς και η έκδοση αποφάσεων επι-
στροφών αχρεωστήτως εισπραχθέντων αρμοδιότητας 
της Διεύθυνσης.».

21. - Στο άρθρο 58 «Τελωνεία» στην υποπαρ. III της 
παρ. 3 αυτού:

α) προσθέτουμε νέα περ. (α1) η οποία έπεται της περ. 
(α), ως εξής:

«(α1) Η χορήγηση εγκρίσεων για την επικόλληση εν-
σήμων ταινιών φορολογίας καπνού.» και 

β) αντικαθιστούμε την υποπερ. (αα) της περ. (β), ως 
εξής:

«(αα) των υποπεριπτώσεων ββ΄, γγ΄ και εε΄ της περ. α΄ 
και α1΄ της παρούσας υποπαραγράφου και»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β΄ 4738) απόφαση.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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*02064663112210008*

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,
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