
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατάργηση διεκπεραίωσης από τα Κέντρα Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) διοικητικών διαδικασι-
ών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων 
(Μ.Τ.Π.Υ.) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδο-
μάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

2 Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115404 
ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’ 6318) και Δ.ΟΡΓ.Α 1115405 
ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’ 6335) αποφάσεων του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου 
έναρξης λειτουργίας των Διευθύνσεων Εξυπηρέ-
τησης (Δ.ΕΞΥ.) και Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), αντί-
στοιχα, απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή της 
ΑΑΔΕ, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1004039
ΕΞ 2022/14- 01-2022 (Β’ 142) όμοιας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 9568 ΕΞ 2022 (1)
Κατάργηση διεκπεραίωσης από τα Κέντρα Εξυ-

πηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) διοικητικών δια-

δικασιών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 

Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και του Οργανισμού Προ-

νοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-

σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

β) του άρθρου 33 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 133),

γ) του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επι-
δομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 30),

ε) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και άλλες διατάξεις» (Α’ 138),

στ) του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102),

ζ) του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

η) του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους-
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

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

3. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», 
(Α’ 168).

5. Το π.δ. 109/2018 «Οργανισμός Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).» (Α’ 209).

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

7. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 142).

8. Την υπό στοιχεία 1786/14.2.2022 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

9. Την υπό στοιχεία 33168/Δ.1.11369/25-7-2019 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου (Β’ 3053).

10. Την υπό στοιχεία 71672/27.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώ-
τη Τσακλόγλου (Β’ 4443).

11. Την υπό στοιχεία 20530 ΕΞ/21.07.2020 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης «Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών 
πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 
και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.)» (Β’ 3030).

12. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης 
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες» (Β’ 762).

13. Το άρθρο 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).

14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την κατάργηση των κάτωθι διοικητικών διαδικασιών 

αρμοδιότητας Ο.Π.Ε.Κ.Α. και Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες διεκπε-
ραιώνονται και από τα Κ.Ε.Π. ως εξής:

α) Οι παρ.  α4, θ1, θ2, θ4 και θ6 της υπό στοιχεία 
ΔΙΑΔΠ/Ε/10264/1.4.2003 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 726).

β) Οι παρ. 3, 9 και 10 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/18/17543/13.11.2007 κοινής απόφασης 
των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικο-
νομικών (Β’ 2251).

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022

Οι Υφυπουργοί

Εργασίας και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κοινωνικών Υποθέσεων

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

    Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1021774 ΕΞ2022 (2)
Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115404 

ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’  6318) και Δ.ΟΡΓ.Α 

1115405 ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’ 6335) αποφά-

σεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-

σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό 

του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διευθύνσε-

ων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και Επικοινωνίας (Δ.Ε-

ΠΙΚ.), αντίστοιχα, απευθείας υπαγόμενων στον 

Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και της υπό στοιχεία 

Δ.ΟΡΓ.Α 1004039 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142) 

όμοιας. 

 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 συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’  94) και ειδικότερα 
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’, γγ’ και εε’ 
της υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4 και των παραγράφων 
1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7 και των παρ. 1 
έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και

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),

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» 
(Β’ 4738).

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1115404 ΕΞ2021/24-12-2021 «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανι-
σμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» 
(Β’ 4738), ως προς τη σύσταση Διεύθυνσης Εξυπηρέτη-
σης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της 
ΑΑΔΕ, τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της 
δομής και των αρμοδιοτήτων αυτής και τον ανακαθορι-
σμό της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 
Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και 
Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871) και Δ.ΟΡΓ. 
Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) 
όμοιων.» (Β’ 6318).

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1115405 ΕΞ2021/24-12-2021 «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη μετα-
τροπή του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρ-
ρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας (Α.Τ.Σ.ΜΕ.Δ.Ε.) 
της ΑΑΔΕ σε Διεύθυνση Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), υπαγό-
μενη απευθείας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ και τον καθορι-
σμό της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτής, καθώς και 
των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 
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(Β’ 2871) και Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 
52, 234 και 1032) όμοιων» (Β’ 6335).

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1004039 ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων 
προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθο-
ρισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, 
μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής.» (Β’ 142).

ε) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκε-
ντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση 
υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και 
Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, 
καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρε-
σιών αυτής» (Β’ 12, 52, 234 και 1032).

3. 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 ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.».

4. Την ανάγκη ανακαθορισμού του χρόνου έναρξης 
λειτουργίας των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) 
και Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), απευθείας υπαγόμενων στον 
Διοικητή της ΑΑΔΕ.

5. 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:

Α. Τροποποιούμε τις υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1115404 ΕΞ2021/24-12-2021 «Τροποποίηση 

της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως 
προς τη σύσταση Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.),
απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, τον 
καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και 
των αρμοδιοτήτων αυτής και τον ανακαθορισμό της δο-
μής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επιχειρησι-
ακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Δ.ΟΡΓ.Α 
1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871) και Δ.ΟΡΓ.Α 
1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) 
όμοιων» (Β’ 6318) και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1115405 ΕΞ2021/24-12-2021 «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη μετα-
τροπή του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρ-
ρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας (Α.Τ.Σ.ΜΕ.Δ.Ε.) 

της ΑΑΔΕ σε Διεύθυνση Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), υπαγό-
μενη απευθείας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ και τον καθορι-
σμό της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτής, καθώς και 
των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 
(Β’ 2871) και Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 
52, 234 και 1032) όμοιων» (Β’ 6335) και ειδικότερα:

Ανακαθορίζουμε, από 28/03/2022 σε 30/05/2022:
αα) τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της Διεύθυνσης 

Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), απευθείας υπαγόμενης στον Δι-
οικητή της ΑΑΔΕ και εν γένει την ισχύ των οριζομένων 
στις διατάξεις αυτής και

ββ) τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της Διεύθυνσης 
Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Δι-
οικητή της ΑΑΔΕ και εν γένει την ισχύ των οριζομένων 
στις διατάξεις αυτής, πλην των διατάξεων που αφορούν 
στη μεταφορά των Αυτοτελών Τμημάτων «Θ’ - Υποστή-
ριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχό-
μενης Επικοινωνίας» και «Ι’ - Πρότυπης Μονάδας Εξυπη-
ρέτησης», που υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) 
της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), τη μετονομασία αυτών σε Τμήματα «Ε’  - 
Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και 
Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «ΣΤ’ - Πρότυπης Μονά-
δας Εξυπηρέτησης», αντίστοιχα και την υπαγωγή τους 
στη Δ.ΕΞΥ., ο χρόνος έναρξης ισχύος των οποίων, θα 
καθοριστεί με νεότερη απόφασή μας.

Β. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1004039 
ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφα-
σης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την 
ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, 
μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών 
θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών 
αυτής.» απόφασή μας (Β’ 142) και ειδικότερα την παρά-
γραφο 3 αυτής, ως κατωτέρω:

«3.- α) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού:
αα) της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), ισχύουν 

από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτής.
ββ) της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), ισχύουν 

από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτής, πλην των 
θέσεων των κλάδων ΔΕ Διοικητικού και ΔΕ Προσωπικού 
Η/Υ. οι οποίες θα ισχύσουν από την ημερομηνία μεταφο-
ράς των Αυτοτελών Τμημάτων «Θ’ - Υποστήριξης Συναλ-
λασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοι-
νωνίας» και «Ι’ - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης», που 
υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.
τη μετονομασία αυτών σε Τμήματα «Ε’ - Υποστήριξης Συ-
ναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επι-
κοινωνίας» και «ΣΤ’ - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης», 
αντίστοιχα και την υπαγωγή τους στη Δ.ΕΞΥ.

γγ) της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.
ΕΠΙ.ΔΙ.) ισχύουν από την ημερομηνία μεταφοράς των 
Αυτοτελών Τμημάτων «Θ’ - Υποστήριξης Συναλλασσο-
μένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινω-
νίας» και «Ι’ - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης», που 
υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ. 
τη μετονομασία αυτών σε Τμήματα «Ε’ - Υποστήριξης 
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Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης 
Επικοινωνίας» και «ΣΤ’ - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτη-
σης», αντίστοιχα και την υπαγωγή τους στη Δ.ΕΞΥ.

β) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της 
δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι και την 
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δ.ΕΠΙΚ. θα εξακο-
λουθήσουν να ισχύουν για το Αυτοτελές Τμήμα Συντο-
νισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 
(Α.Τ.Σ.ΜΕ.Δ.Ε.) οι οργανικές θέσεις προσωπικού, όπως 
καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 
2020/10-07-2020 (Β’ 2871) απόφαση.

γ) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της 
δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι και την 
ημερομηνία μεταφοράς των Αυτοτελών Τμημάτων «Θ’ - 
Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και 
Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «Ι’ - Πρότυπης Μονάδας 
Εξυπηρέτησης», που υπάγονται απευθείας στον Προϊ-
στάμενο της ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ. τη μετονομασία αυτών σε Τμή-
ματα «Ε’ - Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο 
Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «ΣΤ’ - Πρό-

τυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης», αντίστοιχα και την υπα-
γωγή τους στη Δ.ΕΞΥ., θα εξακολουθήσουν να ισχύουν 
για τη ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ., οι οργανικές θέσεις προσωπικού, όπως 
καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 
2020/10-07- 2020 (Β’ 2871) απόφαση».

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις, 
υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
(Β’ 4738),

β) Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 
και 1032) και γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1004039 ΕΞ 2022/14-01-2022 
(Β’ 142).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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