
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή συγγενούς θανόντος συνεπεία των 
εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών του 
έτους 2018.

2 Αποδοχή δωρεάς πέντε (05) κρανών μοτ/των 
μάρκας NOLAN N90-3 SPECIAL N-COM, χρώμα-
τος λευκά, συνολικής αξίας εννιακοσίων είκοσι έξι 
ευρώ και πενήντα λεπτών (926,50€), της εταιρεί-
ας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» 
προς την Δ/νση Αστυνομίας Σάμου.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859/ 
ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’  4738), ως προς τη 
σύσταση ενός (1) Τμήματος στη Φορολογική και 
Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.) της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), τον ανακαθορισμό των επιχειρησια-
κών στόχων και των αρμοδιοτήτων αυτής, καθώς 
και ως προς τη μετονομασία και τον ανακαθορι-
σμό αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης 
Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης 
και των επιχειρησιακών στόχων αυτής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./148/7540 (1)
Κατανομή συγγενούς θανόντος συνεπεία των 

εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών 

του έτους 2018. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), την παρ. 21 του άρθρου ενά-
του του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την παρ. 5 του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010 (Α’ 40),

2. Το άρθρο 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218).
3. Το άρθρο 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-

μένου της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτακτα μέτρα για τη 
στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών 
από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέ-
ρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α’ 138), που 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α’ 196), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1,του Κεφ. 
Γ’ Μέρος Τέταρτο του άρθρου 136 του ν. 4714/2020 
(Α’ 148).

4. 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), το π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898/
03-08-2018 απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης (Β’ 3524) «Καθορισμός: α) των φορέων 
υποδοχής β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών γ) 
του τρόπου βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου δ) της 
σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων ε) της προθε-
σμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογη-
τικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά 
με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη 
των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις 
πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Ατ-
τικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α’ 138), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/791/
οικ.18266/29-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών (Β’ 4408).

6. Την υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία 
αναγράφεται ο φορέας προτίμησής του για διορισμό.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή συγγενούς θανόντος συνεπεία των εκτε-
ταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2018, 
σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωσή του, ως εξής:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Υπ’ αρ. πρωτ.2953/25-02-2022 (η 
από 23-02-2022 Υπεύθυνη Δήλωση)

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ/Γενική 
Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων/Διεύθυνση 
Τεχνολογικού Εξοπλισμού 
και Εγκαταστάσεων/Τμήμα 

Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, 
Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 

Ραδιοεπικοινωνιών

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

(2)
 Αποδοχή δωρεάς πέντε (05) κρανών μοτ/των 

μάρκας NOLAN N90-3 SPECIAL N-COM, χρώμα-

τος λευκά, συνολικής αξίας εννιακοσίων είκοσι 

έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (926,50€), της εται-

ρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Α.Ε.» προς την Δ/νση Αστυνομίας Σάμου. 

 Με την υπό στοιχεία 9007/11/92-γ/12-06-2022 από-
φαση του Διευθυντή Αστυνομίας Σάμου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων 
των άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δω-
ρεά της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Α.Ε.» προς την Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, εκτιμώμε-
νης αξίας εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτών 
(926,50€), που αφορά πέντε (05) κράνη μοτοσυκλετών 
μάρκας NOLAN N90-3 SPECIAL N-COM, χρώματος λευκά. 

 Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗΣ

    Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1051629 ΕΞ 2022 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859/ 

ΕΞ 2020/23-10- 2020 απόφασης του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη 

σύσταση ενός (1) Τμήματος στη Φορολογική και 

Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.) της Γενικής Διεύ-

θυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 

(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), τον ανακαθορισμό των επιχειρησια-

κών στόχων και των αρμοδιοτήτων αυτής, καθώς 

και ως προς τη μετονομασία και τον ανακαθορι-

σμό αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης 

Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυν-

σης και των επιχειρησιακών στόχων αυτής. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφ. Α’ 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 των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’), ββ’) και γγ’) 
της υποπαρ. θ’) της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρ-
θρου 14, των άρθρων 2, 7, 17Α, 19 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.Α1125859ΕΞ2020/23-10-2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των 
άρθρων 16, 17 και 43 αυτής,

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 
του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 19298 ΕΞ2022 ΕΜΠ/
04-02-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), καθώς 
και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1114327ΕΞ2021/
22-12-2021 (Α.Δ.Α.62ΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΩ7) απόφαση του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

3. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογρα-
φίας:

α) από 22-12-2021, 14-04-2022, 13-05-2022 και 
20-05-2022 της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημί-
ας (ΦΟ.Τ.Α.) της Γ.Δ.Α.Δ.Ο, με το συνημμένο στο πρώτο 
σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα και

β) από 18-05-2021 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογι-
κής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

4. 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 συνδυα-
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σμό 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 Συμβουλί-
ου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη: α) σύστασης ενός (1) επιπλέον Τμήματος 
στη ΦΟ.Τ.Α. με τίτλο «Τμήμα Δ’- Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ιστορικής Τεκμηρίωσης», με σκοπό τη διερεύνηση 
καινοτομιών και την υλοποίηση ερευνητικών δράσεων, 
σε θέματα ενδιαφέροντος της ΑΑΔΕ, την προβολή της 
εξέλιξης της Αρχής, μέσω της προαγωγής της ιστορικής 
τεκμηρίωσης του έργου αυτής, καθώς και των αρμοδιο-
τήτων των λοιπών Τμημάτων της ΦΟ.Τ.Α. και ανακαθο-
ρισμού των επιχειρησιακών στόχων αυτής και β) μετο-
νομασίας και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των 
Τμημάτων Γ’ και Δ’ της Διεύθυνσης Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), καθώς και ανακαθορισμού των 
επιχειρησιακών στόχων αυτής, προκειμένου να αποφευ-
χθεί η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων αυτών, με λοιπές 
Υπηρεσίες της Αρχής και να διασφαλιστεί η βέλτιστη 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της Διεύθυνσης.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, προκαλείται, λόγω της αύξησης των οργανικών 
μονάδων της ΦΟ.Τ.Α. της Γ.Δ.Α.Δ.Ο. κατά ένα (1) Τμήμα, 
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έτους 2022, με ποσό ύψους πέντε 
χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ (5.511€) περίπου 
και για κάθε επόμενο έτος, με ποσό ύψους εννέα χιλιά-
δων τετρακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ (9.448€) περί-
που, σε βάρος των Α.Λ.Ε. της Μείζονος Κατηγορίας 21 
«Παροχές σε Εργαζόμενους» του Προϋπολογισμού του 
Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκε-
ται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος 
προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., 
αποφασίζουμε: 

Α.- Στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.):

1. Συνιστούμε στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακα-
δημία (ΦΟ.Τ.Α.) ένα (1) επιπλέον Τμήμα με τίτλο «Τμήμα 
Δ’- Έρευνας, Καινοτομίας & Ιστορικής Τεκμηρίωσης», 
καθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτού, συμπληρώνουμε 
και ανακαθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους της 
ΦΟ.Τ.Α., καθώς και τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων 
Τμημάτων αυτής.

2. Ανακαθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους 
της Διεύθυνσης Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.), μετονομάζουμε 
τα Τμήματα «Γ’- Διαδικασιών και Παραγωγικότητας» και 
«Δ’- Υποθέσεων Πολιτών» αυτής σε Τμήματα «Γ’- Διαδικα-
σιών, Λειτουργιών και Μεθόδων» και Δ’- «Παρακολούθη-
σης και Εφαρμογής Διοικητικής Νομοθεσίας», αντίστοιχα 
και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτών.

Β.- Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε την υπό 
στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως εξής:

1. Στο άρθρο 16 «Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.)», 
αντικαθιστούμε: 

α) την παρ. 1 αυτού, ως κατωτέρω:
«1.- Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οργά-

νωσης (Δ.ΟΡΓ.) είναι:
Η αποτελεσματική διοικητική οργάνωση, ο συντονι-

σμός και η εποπτεία της καταγραφής των λειτουργικών 
διαδικασιών, η σύσταση, συγκρότηση και ο ορισμός 
μελών ή η υπόδειξη εκπροσώπων συλλογικών οργά-
νων, καθώς και η παρακολούθηση για την ορθή και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των διοικητικών διατάξεων και 
διαδικασιών.».

β) την παρ. 2 αυτού, ως κατωτέρω:
«2.- Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμή-

ματα, ως κατωτέρω: 
α) Τμήμα Α’ - Διοικητικής Οργάνωσης
β) Τμήμα Β’ - Συλλογικών Οργάνων
γ) Τμήμα Γ’ - Διαδικασιών, Λειτουργιών και Μεθόδων
δ) Τμήμα Δ’ - Παρακολούθησης και Εφαρμογής Διοι-

κητικής Νομοθεσίας».
γ) την υποπαρ. III της παρ. 3 αυτού, ως κατωτέρω:
«III. Τμήμα Γ’ - Διαδικασιών, Λειτουργιών και Μεθόδων
(α) Ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των κα-

ταγεγραμμένων, από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες 
της ΑΑΔΕ, λειτουργικών διαδικασιών, καθώς και η επι-
μέλεια της σύνταξης, έκδοσης και επικαιροποίησης των 
σχετικών εγχειριδίων.

(β) Η εποπτεία, ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η έγκρι-
ση της ανάρτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Διαδικασιών 
της ΑΑΔΕ, των καταγεγραμμένων λειτουργικών διαδικασι-
ών από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς 
και η μέριμνα για τη συνεχή επικαιροποίηση αυτών.

γ) Η τήρηση, η επικαιροποίηση και η αξιοποίηση Μη-
τρώου λειτουργικών διαδικασιών, των Υπηρεσιών της 
ΑΑΔΕ, του θεσμικού πλαισίου και κάθε άλλου απαραί-
τητου σχετικού στοιχείου αυτών.

(δ) Η μελέτη, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση σύγχρο-
νων διοικητικών λειτουργιών και μεθόδων, καθώς και 
εκθέσεων και πεπραγμένων των κατ’ αντικείμενο αρμό-
διων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και η υποβολή προτάσεων για 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών 
και μεθόδων τους.

(ε) Η μέριμνα για: αα) την παροχή οδηγιών στους Προϊ-
σταμένους των Αυτοτελών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, που δεν 
υπάγονται σε Γενικές Διευθύνσεις, για την εφαρμογή των 
διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, τη συγκέντρωση των 
σχετικών στοιχείων που αφορούν στην πορεία των διαδι-
κασιών εκκαθάρισης και την επεξεργασία αυτών, ββ) την 
επεξεργασία των συγκεντρωτικών στοιχείων που αποστέλ-
λονται από τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων 
και αφορούν στην εφαρμογή των διαδικασιών εκκαθάρι-
σης των αρχείων των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.

(στ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της 
Διεύθυνσης.».

δ) την υποπαρ. IV της παρ. 3 αυτού, ως κατωτέρω:
«IV. Τμήμα Δ’ - Παρακολούθησης και Εφαρμογής Διοι-

κητικής Νομοθεσίας
(α) Η μελέτη και η παρακολούθηση των διατάξεων που 

αφορούν τη διοικητική νομοθεσία και ειδικότερα η πα-
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ροχή γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών για την ενιαία 
και ομοιόμορφη εφαρμογή: (αα) των διατάξεων του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και εν γένει των γενικότε-
ρων διοικητικών διατάξεων, για την ορθή διεκπεραίωση 
των διοικητικών διαδικασιών και (ββ) των κανονισμών, 
των οδηγιών της Ε.Ε. και των διεθνών συμβάσεων, που 
έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα και αφορούν στο 
κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.

(β) Η παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου για τη 
ψηφιακή διακυβέρνηση, κατά το μέρος που αφορά στις 
αρμοδιότητες του Τμήματος και η παροχή των αναγκαί-
ων οδηγιών προς τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

(γ) Η καταγραφή των ερωτημάτων και των υποδείξε-
ων των πολιτών και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών της 
ΑΑΔΕ για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η αξιοποί-
ησή τους, η επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η 
διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις εσφαλμένης ερμηνείας 
των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην ορθή διεκ-
περαίωση διοικητικών διαδικασιών, καθώς και η υπο-
βολή προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων που 
προκύπτουν κατά την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

(δ) Η κατάρτιση εγχειριδίων, για θέματα αρμοδιότητας 
του Τμήματος, καθώς και η επιμέλεια για τη συλλογή της 
ύλης πληροφοριακών εντύπων (Εγχειριδίων, Οδηγών, 
Ενημερωτικών Φυλλαδίων), με θέματα αρμοδιότητας 
των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και υποβολή αυτών προς τη 
Διεύθυνση Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.).

(ε) Η κατάρτιση και επικαιροποίηση αρχείων που αφο-
ρούν την οργανωτική δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας 
των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και η αποστολή αυτών στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. για την ανάρτησή 
τους στον εσωτερικό και εξωτερικό ιστότοπο της ΑΑΔΕ, 
καθώς και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
(ΟΠΣ) Πρωτοκόλλησης Εγγράφων.».

2. Αντικαθιστούμε το άρθρο 17 «Φορολογική και Τε-
λωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.)», ως εξής:

«Άρθρο 17
Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.)

1.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Φορολογικής και Τελω-
νειακής Ακαδημίας (ΦΟ.Τ.Α.), επιπέδου Διεύθυνσης, είναι:

(α) Η ανίχνευση και η μελέτη των εκπαιδευτικών ανα-
γκών του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ 
και η διαρκής ανάπτυξή του, με την επιτυχή διάχυση της 
γνώσης, της τεχνογνωσίας και της πληροφορίας σε θέ-
ματα αρμοδιότητας της Αρχής, με σχεδιασμό, κατάρτιση 
και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

(β) Η προβολή της εξέλιξης της Αρχής, μέσω της προα-
γωγής της ιστορικής τεκμηρίωσης, καθώς και η διερεύνη-
ση καινοτομιών και η υλοποίηση ερευνητικών δράσεων.

2.- Η ΦΟ.Τ.Α. διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, 
ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’-Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιο-
λόγησης Εκπαιδευτικού Έργου 

β) Τμήμα Β’-Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
γ) Τμήμα Γ’-Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκ-

παιδευτικού Έργου 
δ) Τμήμα Δ’- Έρευνας, Καινοτομίας και Ιστορικής Τεκ-

μηρίωσης

3.- Οι αρμοδιότητες της ΦΟ.Τ.Α. κατανέμονται μεταξύ 
των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α’ - Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιο-
λόγησης Εκπαιδευτικού Έργου

(α) Ο σχεδιασμός της στρατηγικής της εκπαίδευσης 
του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ, σε εφαρμογή του 
Στρατηγικού Σχεδίου και των Ετήσιων Επιχειρησιακών 
Σχεδίων αυτής, λαμβανομένων υπόψη των προτάσεων 
και εισηγήσεων των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύν-
σεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών της Αρχής.

(β) Η διαμόρφωση: αα) των κανόνων και των διαδι-
κασιών της εκπαιδευτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τις 
αρχές διαχείρισης ποιότητας, όπως συστημάτων επιλο-
γής και αξιολόγησης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, 
κατάρτισης μητρώου εκπαιδευτών και πιστοποίησης των 
γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτώνται από την 
εκπαίδευση, ββ) προτάσεων για την ένταξη έργων, αρ-
μοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Στρατη-
γικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.).

(γ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του αν-
θρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ, με τη συνδρομή της Δι-
εύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), 
των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών 
της Αρχής.

(δ) Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του προγραμ-
ματισμού εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της 
ΑΑΔΕ, με τη συνδρομή των αρμόδιων Υπηρεσιών αυτής.

(ε) Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση προγραμμάτων εκ-
παίδευσης (εξειδίκευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και 
ενημέρωσης) και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων, με τη 
συνδρομή των αρμόδιων Υπηρεσιών, για το ανθρώπινο 
δυναμικό της ΑΑΔΕ, για μέλη επιστημονικών και επαγ-
γελματικών φορέων της χώρας, για υπαλλήλους άλλων 
υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και 
ιδιώτες, σε θέματα αρμοδιότητας της Αρχής, οι διαδικα-
στικές ενέργειες για την πιστοποίηση αυτών, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και η μεταβολή και επικαιρο-
ποίησή τους, εφόσον αυτό απαιτείται.

(στ) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εκ-
παιδευτικού έργου, η διαπίστωση τυχόν αδυναμιών και 
η υποβολή, αρμοδίως, προτάσεων αντιμετώπισής τους, 
με τις κατάλληλες διορθωτικές παρεμβάσεις.

(ζ) Ο συντονισμός και η εποπτεία του έργου των μό-
νιμων εκπαιδευτών.

(η) Η επιλογή εκπαιδευτών εκ του μητρώου εκπαιδευ-
τών της ΦΟ.Τ.Α., το οποίο τηρείται από το Τμήμα Β’, η 
ανάθεση σ’ αυτούς του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και 
ο συντονισμός τους και η παροχή κατευθύνσεων.

(θ) Η μέριμνα για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού 
σε αντικείμενα συναφή με τις εκπαιδευτικές δράσεις που 
αναπτύσσονται.

(ι) Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση και η επικαιροποίη-
ση του εκπαιδευτικού υλικού ανά θεματική ενότητα, η 
τήρηση του σχετικού αρχείου και η δημιουργία τράπεζας 
θεμάτων για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα.

(ια) Η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς, ιδρύματα 
και λοιπές δομές εκπαίδευσης του δημόσιου ή του ιδιω-
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τικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσω-
πα αναγνωρισμένου επιστημονικού ή επαγγελματικού 
κύρους, με σκοπό την διοργάνωση και τη συμμετοχή σε 
εκπαιδευτικές δράσεις.

ΙΙ. Τμήμα Β’- Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
(α) Η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (εξειδί-

κευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης) και 
λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων.

(β) Η δημιουργία, η τήρηση και η επικαιροποίηση του 
μητρώου εκπαιδευτών της ΦΟ.Τ.Α., καθώς και η αξιολό-
γηση αυτών, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων διαμορφω-
θέντων συστημάτων από το Τμήμα Α’αυτής.

(γ) Η επιλογή και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, 
κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων διαμορφωθέντων συ-
στημάτων από το Τμήμα Α’ της ΦΟ.Τ.Α., με τη συνδρομή 
των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών.

(δ) Η εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης των 
παρεχόμενων γνώσεων και των ικανοτήτων του ανθρώ-
πινου δυναμικού της ΑΑΔΕ, που αποκτώνται από την 
εκπαίδευση. (ε) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των ανα-
γκαίων υποδομών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.

(στ) Η διοργάνωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης 
και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, πλην των έργων παρο-
χής τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες (έργα διδυμο-
ποίησης) της υποπαρ. α’ της παρ. 8 του άρθρου 40 του 
ν. 4389/2016.

(ζ) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για τη 
διαχείριση της υλοποίησης: αα) των προγραμμάτων 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας της Ε.Ε. και για τη συμμετο-
χή σε αυτά, καθώς και για την εκπροσώπηση της Αρχής 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ε.Ε. και Διεθνών 
Οργανισμών, πλην των Προγραμμάτων «Τελωνεία», 
«FISCALIS EXCISE» και «FISCALIS (φορολογία εκτός των 
Ε.Φ.Κ.)» και των έργων παροχής τεχνικής βοήθειας προς 
τρίτες χώρες (έργα διδυμοποίησης) της υποπαρ. α’ της 
παρ. 8 του άρθρου 40 του ν. 4389/2016, ββ) κάθε προ-
γράμματος που εκτελείται από τη ΦΟ.Τ.Α., πλην των 
περιπτώσεων που η εν λόγω αρμοδιότητα δεν αφορά 
σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή εκπαιδευτική δράση και 
ασκείται από άλλη Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και των 
έργων παροχής τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες 
(έργα διδυμοποίησης) της υποπαρ. α’ της παρ. 8 του άρ-
θρου 40 του ν. 4389/2016 και γγ) κάθε άλλου εκπαιδευτι-
κού προγράμματος ή εκπαιδευτικής δράσης που τυχόν 
ανατεθεί στην Αρχή, ο συντονισμός των υπηρεσιών της 
ΑΑΔΕ για τη συμμετοχή υπαλλήλων αυτής στα ως άνω 
προγράμματα και η ενημέρωση των υπηρεσιών, οι Προ-
ϊστάμενοι των οποίων είναι αρμόδιοι για τη μετακίνηση 
των υπαλλήλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

(η) Η επεξεργασία και η καταχώριση δεδομένων στο 
τηρούμενο πληροφοριακό σύστημα της εκπαίδευσης 
και η υποβολή των σχετικών εγγράφων στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, που εμπλέκονται στις απαιτούμε-
νες διαδικασίες για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
δράσεων αυτής.

(θ) Η γραμματειακή υποστήριξη της εκπαιδευτικής λει-
τουργίας και η τήρηση αρχείου εκπαίδευσης και αποφοί-

των των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συμμετείχαν 
σε προγράμματα και δράσεις της Ακαδημίας.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ’- Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης 
Εκπαιδευτικού Έργου 

(α) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της 
ΦΟ.Τ.Α..

(β) Η μέριμνα για: αα) τη διαχείριση και λειτουργία των 
υποδομών τηλεκπαίδευσης (ασύγχρονης και σύγχρο-
νης), αξιοποιώντας, όπου αυτή απαιτείται, τη συνδρομή 
των λοιπών Τμημάτων της ΦΟ.Τ.Α. και των αρμόδιων 
υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και άλλων φορέων, ββ) την 
ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών εφαρμογών/μα-
θημάτων και πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου 
για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας, με 
τη συνδρομή των λοιπών Τμημάτων της ΦΟ.Τ.Α., όπου 
απαιτείται, γγ) τη λειτουργία απομακρυσμένης τεχνικής 
υποστήριξης των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών 
σε σχέση με τη χρήση και την αξιοποίηση των εκάστο-
τε ψηφιακών εκπαιδευτικών μέσων και δδ) την τεχνική 
υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και των εκ-
παιδευτικών και ερευνητικών δράσεων της ΦΟ.Τ.Α..

(γ) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων οικονομικών 
στοιχείων και δικαιολογητικών των λειτουργικών δαπα-
νών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, από κοινού με 
το Τμήμα Β’ της ΦΟ.Τ.Α. και η αποστολή τους στις καθ’ 
ύλην αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

(δ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων αρμοδιό-
τητας της ΦΟ.Τ.Α., τα οποία έχουν ενταχθεί σε συγχρημα-
τοδοτούμενα προγράμματα, με τη συνδρομή της Δ.Σ.Σ..

(ε) Η κατάρτιση του προγραμματισμού προμηθειών 
της ΦΟ.Τ.Α. και η μέριμνα για την καλή εκτέλεση των 
σχετικών συμβάσεων.

(στ) Η μελέτη και η ανάλυση των απαιτήσεων των εφαρ-
μογών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που αφορούν σε θέ-
ματα εκπαίδευσης και η υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της 
Γ.Δ.Α.Δ.Ο. για την ανάπτυξη νέων, τη βελτίωση των υφιστα-
μένων, καθώς και για την υποστήριξη αυτών, αντίστοιχα.

(ζ) Η δημιουργία στατιστικών αναφορών και η εξαγω-
γή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων εκπαίδευσης.

IV. Τμήμα Δ’: Έρευνας, Καινοτομίας και Ιστορικής Τεκ-
μηρίωσης

(α) Η ανίχνευση, η συγκέντρωση, η καταγραφή και η αξι-
ολόγηση ερευνητικών αναγκών και ο σχεδιασμός ερευνη-
τικών προγραμμάτων και δράσεων σε θέματα αρμοδιότη-
τας και ενδιαφέροντος της ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένων 
και θεμάτων που άπτονται της ιστορικής τεκμηρίωσης, σε 
συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα του 
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή της αλ-
λοδαπής ή και ιδιώτες, με στόχο την ενσωμάτωση της και-
νοτομίας σε θέματα ενδιαφέροντος της ΑΑΔΕ, καθώς και 
η τήρηση σχετικού αρχείου ερευνών και αποτελεσμάτων 
συναφών ερευνητικών δράσεων, στις οποίες συμμετείχε η 
ΦΟ.Τ.Α. και η μέριμνα για τη διασφάλιση της πρόσβασης 
των ενδιαφερόμενων μερών σε αυτά.

(β) Η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και ερ-
γασιών στο πλαίσιο πτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτο-
ρικών και μεταδιδακτορικών σπουδών, σε συνεργασία 
με την Ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ερευνητικούς 
φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 
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(γ) Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία βιβλι-
οθήκης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και 
για τον εφοδιασμό της με τα απαραίτητα βιβλία, έντυπα, 
εκδόσεις, οπτικοακουστικό υλικό της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής και για την πρόσβασή της σε βάσεις δεδο-
μένων.

(δ) Η συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, ψηφιοποί-
ηση, ταξινόμηση, φύλαξη και συντήρηση ιστορικού 
αρχειακού υλικού, κειμηλίων, ιστορικών στοιχείων και 
αντικειμένων που αφορούν ή σχετίζονται με την ιστορία 
της εξέλιξης και της δράσης των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, 
η δημιουργία φακέλου ιστορικής τεκμηρίωσης καθώς 
και η συγκέντρωση αιτημάτων πρόσβασης και μελέτης 
αυτών από ενδιαφερόμενα μέρη.

(ε) Η δημιουργία και οργάνωση μόνιμων μουσειακών 
ή εκθεσιακών χώρων στην έδρα της ΦΟ.Τ.Α. και βραχυ-
χρόνιων εκθέσεων σε λοιπές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή σε 
χώρους που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, 
στους οποίους εκτίθεται ιστορικό αρχειακό υλικό και κει-
μήλια για την ανάδειξη της ιστορίας των Υπηρεσιών της 
ΑΑΔΕ, καθώς και η διοργάνωση συναφών εκπαιδευτικών 
και ενημερωτικών δράσεων σε ενδιαφερόμενα μέρη. 

(στ) Η ανταλλαγή, η συντήρηση και η αξιοποίηση ιστο-
ρικών στοιχείων, με σκοπό την προαγωγή της ιστορικής 
έρευνας και την προβολή της ιστορίας των Υπηρεσιών 
της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και 
ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής ή και ιδιώτες.

(ζ) Η διοργάνωση εκθέσεων, ημερίδων, διαλέξεων και 
άλλων συναφών εκδηλώσεων προς το σκοπό ανάδειξης 
καινοτόμων δράσεων και πρακτικών, καθώς και προβο-
λής του έργου, της ιστορίας και της προσφοράς των Υπη-
ρεσιών της ΑΑΔΕ. με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Επι-
κοινωνίας, καθώς και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων 
φορέων εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

(η) Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η επιμέλεια 
έκδοσης πάσης φύσεως έντυπων και ψηφιακών εκδό-
σεων καθώς και οπτικοακουστικού υλικού, περιοδικών, 
ενημερωτικών φυλλαδίων ή άλλων εκδόσεων, αυτοτε-
λώς ή με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της 
ΑΑΔΕ, αλλά και με φορείς εκτός της Αρχής, με σκοπό την 
ενημέρωση και τη διάχυση της γνώσης, ως αποτέλεσμα 
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, καθώς και 
της ιστορικής τεκμηρίωσης.

(θ) Η δημιουργία αρχείου των ερευνητών που συμ-
μετείχαν σε προγράμματα και δράσεις της Ακαδημίας.

4.- α) Η συμμετοχή των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στα προ-
γράμματα της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου ΙΙ της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τα οποία προ-
σφέρονται με τη μέθοδο της σύγχρονης εκπαίδευσης, 
είναι υποχρεωτική και συνεπάγεται την απαλλαγή τους 
από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, σύμφωνα με το 
αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμά τους. Κατά τον χρόνο 

παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων οι υπάλ-
ληλοι θεωρείται ότι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία.

β) Τα προγράμματα μπορεί να διεξάγονται είτε με τη 
μέθοδο της δια ζώσης είτε της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης (ή συνδυασμό αυτών): αα) στις εγκαταστάσεις 
της ΦΟ.Τ.Α., ββ) σε κατάλληλες δομές της ΑΑΔΕ, γγ) σε 
πιστοποιημένους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα και δδ) σε κάθε άλλο πρόσφορο χώρο, που πληροί 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

γ) Για την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων, όταν 
προβλέπεται από τα οικεία προγράμματα, είναι δυνατόν, 
με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, να ορίζονται υπη-
ρεσιακές μονάδες της Αρχής ή να συνάπτονται συμφω-
νίες συνεργασίας με άλλους δημόσιους ή και ιδιωτικούς 
φορείς, που επιλέγονται με βάση τις απαιτήσεις του εκά-
στοτε προγράμματος.

δ) Η ΦΟ.Τ.Α., για την επίτευξη της αποστολής της, δύ-
ναται να λειτουργεί σε φυλακές εργασίας (βάρδιες), με 
την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού αυτής, το 
οποίο θα εργάζεται τακτικά ή/και υπερωριακά, ανάλογα 
με τις ανάγκες της υπηρεσίας.»

3. Από την ημερομηνία ισχύος της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. 
Α1029327ΕΞ2022/05-04-2022 απόφαση (Β’ 1702), στο 
άρθρο 43 «Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.)», όπως αυτό 
διαμορφώνεται με την ως άνω απόφαση και ειδικότε-
ρα στην υποπαρ. ΙΙ. της παρ. 5 αυτού, προσθέτουμε 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 Υπηρεσία, που ανήκει στην επο-
πτεία τους και ο συντονισμός και η παρακολούθηση της 
διενέργειας αυτών.».

Γ.- Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται τα 
Τμήματα Γ’- Διαδικασιών και Παραγωγικότητας» και 
«Δ’- Υποθέσεων Πολιτών» της Διεύθυνσης Οργάνωσης 
(Δ.ΟΡΓ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) στο εξής νοούνται τα 
Τμήματα «Γ’- Διαδικασιών, Λειτουργιών και Μεθόδων» 
και Δ’- «Παρακολούθησης και Εφαρμογής Διοικητικής 
Νομοθεσίας», αντίστοιχα της ίδιας Διεύθυνσης.

Δ.- Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 
1125859ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) από-
φαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεώς της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορί-
ζεται στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02030531706220008*

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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