
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 απόφα-
σης Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Λειτουρ-
γίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Τουρισμού» (Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’  αρ. 4111/6.3.2020 (Β’  1203) 
όμοια απόφαση.

2 Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας 
των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και Επι-
κοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), απευθείας υπαγόμενων στον 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (ΑΑΔΕ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 11369 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 από-

φασης Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Λει-

τουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του 

Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 2705), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 4111/6.3.2020 

(Β’ 1203) όμοια απόφαση. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1077/1980 «Περί 

απασχολήσεως και μετεκπαιδεύσεως μισθωτών τουρι-
στικών επιχειρήσεων» (Α’ 225).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3105/2003 «Του-
ριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον 
τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 29).

3. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), σε συνδυασμό με το Κεφ. ΙΑ’ (Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια) του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 «Κατάρ-
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής 

Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 16).

5. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157).

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

7. Την υπ’  αρ. 281/11.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία 
Ζαχαράκη» (Β’ 35).

8. Την υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Τουρισμού «Κανονισμός Λειτουργίας των Τμημάτων 
Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου τουρισμού» (Β’ 2705), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 4111/6.3.2020 όμοια 
απόφαση (Β’ 1203).

9. Την ανάγκη επικαιροποίησης και συμπλήρωσης του 
υφιστάμενου Κανονισμού Λειτουργίας των Τμημάτων 
Μετεκπαίδευσης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11054/01.06.2022 
εισήγηση της περ. ε της παρ.  5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

I. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 από-
φασης Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Λειτουργίας 
των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Του-
ρισμού» (Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
4111/6.3.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1203), ως εξής:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Ειδικότερα, τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε ερ-
γαζόμενους και πρόσκαιρα άνεργους εμπειροτέχνες, οι 
οποίοι απασχολούνται στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά 
καταλύματα (κύρια και μη κύρια), σε καζίνο, σε κέντρα 
εστίασης και αναψυχής (ενδεικτικά αναφέρονται νυκτε-
ρινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατό-
ρια, μαζικά κέντρα εστίασης (catering), ζαχαροπλαστεία, 
καφενεία, μπαρ και σνακ-μπαρ), σε Μονάδες ιαματικής 
θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, Κέντρα 
Αναζωογόνησης (spa) και Κέντρα ιαματικού τουρισμού - 
θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ.)».
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2. Η παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Υποψήφιος που βάσει των μορίων του επιλέγεται 

σε περισσότερες από μία πόλεις έχει δικαίωμα εγγραφής 
μόνο σε μία πόλη σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λει-
τουργήσει το τμήμα μετεκπαίδευσης, για το οποίο έχει 
υποβάλει αίτηση στην πρώτη κατά σειρά προτίμησης 
πόλη, δύναται να εγγραφεί στην πόλη που έχει δηλώσει 
ως δεύτερη προτίμηση στην αίτηση του.

Εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία των εγγραφών 
και διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η λειτουργία του 
τμήματος, αρκεί η αίτηση εγγραφής στην πόλη πρώτης 
προτίμησης, η οποία διαβιβάζεται αμελλητί στην πόλη 
δεύτερης προτίμησης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρ-
χουν κενές θέσεις.».

3. Στο άρθρο 8 προστίθεται ειδικότητα μετεκπαίδευ-
σης ως εξής:

«ΣΤ. Στέλεχος Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας».

4. Στην περ. 1.5. της παρ. 1 του άρθρου 9 προστίθενται 
ειδικότητες εργαζομένων που δύνανται να επιλέγονται 
και να παρακολουθούν το πρόγραμμα της ειδικότητας 
Οροφοκομίας ως εξής:

«- Βοηθός λινοθήκης
- Καθαριστές (ξενοδοχείων ή/και γραφείων ή/και άλ-

λων χώρων)
- Πλύντες, σιδερωτές, καθαριστές ενδυμάτων, υφασμά-

των και ταπήτων με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές»

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 προστίθεται περίπτωση 
ως εξής:

«1.6. Στέλεχος Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας

Διδασκόμενα Μαθήματα Θεωρία Εργαστήριο Σύνολο ωρών διδασκαλίας
Μορφές Υδρολουτροθεραπείας, Είδη Λούσεων 
και Θαλασσοθεραπεία 70 60 130

Βασικές αρχές θαλασσοθεραπείας και ιαματικής 
λουτροθεραπείας 60 60

Οργάνωση και Διοίκηση Υδρολουτροθεραπευτηρίων 50 50
Επικοινωνία - Πωλήσεις - Μάρκετινγκ 30 30
Εργασιακές σχέσεις 30 30
Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 20 20
Αγγλικά 60 60
Σύνολο ωρών διδασκαλίας 320 60 380

Οι ειδικότητες εργαζομένων που δύνανται να επιλέγονται και να παρακολουθούν το ανωτέρω πρόγραμμα είναι:
- Αισθητικοί - Καλλωπιστές (κοσμετολόγοι) - Περιποιητές προσώπων
- Φυσικοθεραπευτές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα».
6. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 9 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η παράθεση των ειδικοτήτων των εργαζομένων που δύνανται να επιλέγονται και να παρακολουθούν το πρόγραμ-

μα των ειδικοτήτων μετεκπαίδευσης του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτική. Γίνονται δεκτές και οι συναφείς προς 
αυτές ειδικότητες, καθώς και κάθε άλλη συναφής με τo βασικό μάθημα ειδικότητα, κατά την κρίση των επιτροπών 
επιλογής του άρθρου 14 του ν. 1077/1980».

7. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«4. Παράβαση εκ μέρους του μετεκπαιδευόμενου οποιαδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από τον παρόντα 

Κανονισμό, επιφέρει ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής:
α) έγγραφη επίπληξη από τον Προϊστάμενο της εκπαιδευτικής μονάδας, έπειτα από σχετική εισήγηση του διδα-

κτικού ή/και του διοικητικού προσωπικού,
β) πειθαρχική ποινή προσωρινής αποχής έως δύο (2) ημερών από τα μαθήματα με απόφαση του Προϊσταμένου 

της εκπαιδευτικής μονάδας έπειτα από σχετική εισήγηση του διδακτικού ή/και του διοικητικού προσωπικού.
Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται αφού προηγουμένως κληθεί σε παροχή εξηγήσεων ο/η μετεκπαιδευόμενος/

μενη.»
8. Η παρ. 8 του άρθρου 16 τροποποιείται ως εξής:
«8. Μετεκπαιδευόμενος που δεν συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα μαθήματα για λόγους 

ανωτέρας βίας, δύναται ύστερα από αίτηση του, η οποία υποβάλλεται εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών 
από την ολοκλήρωση των τελικών εξετάσεων, να λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις της παραγράφου 7.».

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

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2022

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
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   Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1050201 ΕΞ 2022 (2)
Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργί-

ας των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και 

Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), απευθείας υπαγόμενων 

στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-

ων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

 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. αα’, 
ββ’, γγ’ και εε’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1, 5 
και 6 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 «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.Ε-
ΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, 
τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής 
και των αρμοδιοτήτων αυτής και τον ανακαθορισμό της 
δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επιχειρη-
σιακών 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).

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1115405 ΕΞ2021/24-12-2021 «Τροποποίη-
ση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-
2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) “Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)” (Β’ 4738), ως 
προς τη μετατροπή του Αυτοτελούς Τμήματος Συντο-
νισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 
(Α.Τ.Σ.ΜΕ.Δ.Ε.) της ΑΑΔΕ σε Διεύθυνση Επικοινωνίας (Δ.Ε-
ΠΙΚ.), υπαγόμενη απευθείας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ και 
τον καθορισμό 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).

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 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 υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) 
του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση 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. Ανακαθορίζουμε σε 24/06/2022:
α) 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 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115405 ΕΞ2021/
24-12-2021 (Β’ 6335) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1021774 ΕΞ2022/14-03-2022 
(Β’ 1315) όμοια και

β) τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξυ-
πηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικη-
τή της ΑΑΔΕ και εν γένει την ισχύ των οριζομένων στις 
διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115404 ΕΞ2021/
24-12-2021 (Β’ 6318) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1021774 ΕΞ2022/14-03-2022 
(Β’ 1315) όμοια, πλην των διατάξεων που αφορούν στη 
μεταφορά των Αυτοτελών Τμημάτων «Θ’ - Υποστήριξης 
Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης 
Επικοινωνίας» και «Ι’  - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέ-
τησης», που υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.
ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), τη μετονομασία αυτών σε Τμήματα 
«Ε’ - Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπε-
δο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «ΣΤ’ - Πρότυπης 
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Μονάδας Εξυπηρέτησης», αντίστοιχα και την υπαγωγή 
τους στη Δ.ΕΞΥ., ο χρόνος έναρξης ισχύος των οποίων, 
θα καθοριστεί με νεότερη απόφασή μας.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 
1115405 ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’  6335) και Δ.ΟΡΓ.Α 
1115404 ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’ 6318) αποφάσεις, όπως 
τροποποιήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1021774 
ΕΞ2022/14-03-2022 (Β’ 1315) όμοια.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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