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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1094 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 

1180/6-12-2016 (Β’ 4086) περί της διαδικασίας 

απαλλαγής από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών 

και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώ-

πισης της προσφυγικής κρίσης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ 

(ν. 2859/2000, Α’ 248), 
β) των περ. ιβ’, ιγ’, ιδ’ της παρ. 1 του ως άνω άρθρου.
2. Του άρθρου 269 του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου για τη θέσπιση Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 
(L 269/10.10.2013).

3. Την υπό στοιχεία ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1180/6-12-2016 
(Β’ 4086) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων περί διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ των παρα-
δόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.

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

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

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

7. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

8. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

9. Το Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επεί-
γουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δη-
μοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε-
ων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 
2, 13, 14, 17 και 41.

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
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άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων» καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 
την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

12. Την ανάγκη τροποποίησης της διαδικασίας που 
ορίζεται με την υπό στοιχεία ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1180/6-12-2016 
(Β’ 4086) περί της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ των 
παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαί-
σιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή, ομοιόμορφη και αποτελεσματική 
εφαρμογή τους.

13. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται 
δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη διαδικασία που ορίζεται με την 
υπό στοιχεία ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1180/6-12-2016 περί της δι-
αδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ των παραδόσεων αγα-
θών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπι-
σης της προσφυγικής κρίσης, σύμφωνα με τις περ. ιβ), 
ιγ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Η παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 

1180/6-12-2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που αποδέκτες της δωρεάν διά-

θεσης είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου  
ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή οποιοδήποτε άλλο 
Υπουργείο, πραγματοποιείται άμεσα με τη σύνταξη του 
πρωτόκολλου παράδοσης/παραλαβής των αγαθών ή 
παροχής/λήψης των υπηρεσιών και η επιβεβαίωση της 
παραλαβής ή λήψης αυτών, προκειμένου ο δωρητής - 
δικαιούχος της απαλλαγής να προσκομίσει ακριβές αντί-
γραφο του πρωτοκόλλου αυτού σε κάθε προμηθευτή 
αγαθών ή πάροχο υπηρεσιών που αφορούν στη δωρεάν 
διάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες 
παραγράφους της παρούσας».

2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΑΓ-
ΓΔΕ ΠΟΛ. 1180/6-12-2016 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Η διαδικασία των παραγράφων 2 έως 6 του παρό-
ντος άρθρου δεν εφαρμόζεται και αντίστοιχα τα ανα-
φερόμενα σε αυτές δικαιολογητικά δεν απαιτούνται 
στις περιπτώσεις που δωρητές είναι αναγνωρισμένοι 
διεθνείς οργανισμοί ή ευρωπαϊκοί οργανισμοί ή διπλω-
ματικές αποστολές και προξενικές αρχές που εδρεύουν 
ή είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε 
άλλο Κ-Μ της Ε.Ε. και ο προμηθευτής των αγαθών και 
υπηρεσιών έχει επιλεγεί κατόπιν διαδικασίας δημόσιου 
διαγωνισμού σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμο-
ζόμενες διατάξεις.

Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί για την απόδειξη της 
υπαγωγής του προμηθευτή στις διατάξεις περί απαλ-
λαγής του ΦΠΑ η σύμβαση ανάθεσης σε αυτόν τον προ-
μηθευτή και απλή βεβαίωση του δωρητή των αγαθών/
υπηρεσιών από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία 
του προμηθευτή, η περιγραφή των αγαθών που παρα-

δόθηκαν και των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και 
αποτελούν αντικείμενο της δωρεάς, κατ’ είδος, ποσό-
τητα, αξία καθώς και η ημερομηνία ή το χρονικό διά-
στημα που πραγματοποιήθηκε η παράδοση ή παροχή. 
Η βεβαίωση αυτή δύναται να εκδίδεται ανά παράδοση 
αγαθού ή παροχή υπηρεσίας ενώ ειδικά στην περίπτωση 
συνεχών παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών, 
αυτή δύναται να εκδίδεται και συγκεντρωτικά ανά έτος 
κατ’ επιλογή του δωρητή.

Τα στοιχεία που εκδίδονται από τον προμηθευτή στο 
πλαίσιο της σύμβασης που έχει συνάψει με τον δωρητή, 
κατά τα ανωτέρω, εκδίδονται άνευ ΦΠΑ, και αναγρά-
φεται σε αυτά η ένδειξη «Απαλλαγή βάσει ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 
1180/2016».

Στις περιπτώσεις που τα φορολογικά παραστατικά 
έχουν ήδη εκδοθεί και επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, για την έκ-
δοση του πιστωτικού τιμολογίου απαιτείται η παραπάνω 
βεβαίωση του δωρητή να αναφέρει και τον αριθμό των 
φορολογικών παραστατικών που εκδόθηκαν με ΦΠΑ.».

Άρθρο 2
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 

ΠΟΛ. 1180/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου απαλλάσ-

σονται οι δωρητές των οποίων οι προμηθευτές υπάγο-
νται στη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 1 της πα-
ρούσας.».

Άρθρο 3
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας ισχύει από τη 

δημοσίευσή της.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, με την επι-

φύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, ισχύει και για 
τους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί κατόπιν δημοσίου 
διαγωνισμού για συμβάσεις ανάθεσης που έχουν υπο-
γραφεί από 1/12/2015 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022 

 Ο Διοικητής 
Ο Υφυπουργός  της Ανεξάρτητης Αρχής 
Οικονομικών  Δημοσίων Εσόδων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./169/9431 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας .

 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 τις παρ. 2 και 3 του άρ-
θρου 10 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010(Α’ 40),
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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), 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),

3. 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,

4. την υπ’ αρ. 50/4.11.2021 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου,

5. το υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.33452/7-6-2022 έγγραφο 
του Υπουργείου Υγείας,

6. την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4675/2021 (Α΄ 6),

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

Την κατανομή έξι (6) ατόμων, σε θέσεις ειδικευμένων 
Ιατρών Ε.Σ.Υ., σε Φορείς εποπτείας του Υπουργείου Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2022 

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

Ι

Αριθμ.    οικ.49787 (3)
Ανακατανομή Κενών Οργανικών Θέσεων Προ-

σωπικού του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-

φορών.

  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία καιδιαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις (Α’ 143),

δ) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024- 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184),

ε) του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131),

στ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ζ) του 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),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων (Α’ 123),

2. Την υπ’  αρ. οικ.27954/14.05.2020 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός της 
Μιλένας - Ελένης Κόντου του Αλεξίου σε θέση Υπηρεσι-
ακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 406).

3. Την υπ’ αρ. 19232/20.3.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού 
του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν 
προκαλείται δημοσιονομική επιβάρυνση στον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 214234/06- 07-2022 εισηγητι-
κή έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

5. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Υπουργείου, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή (μέσω της κατάργησης-σύστασης 
θέσεων) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπι-
κού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως ακο-
λούθως:

Α)
1. Καταργούνται τριάντα τέσσερις (34) κενές οργανικές 

θέσεις μόνιμου προσωπικού Κατηγορίας Π.Ε. κλάδου 
Μηχανικών

2. Καταργούνται δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις μό-
νιμου προσωπικού Κατηγορίας Δ.Ε. κλάδου Προσωπικού 
Η/Υ και

Β)
1. Συστήνονται δέκα επτά (17) θέσεις μόνιμου προσω-

πικού Κατηγορίας Π.Ε. κλάδου Διοικητικού- Οικονομικού
2. Συστήνονται δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού 

Κατηγορίας Π.Ε. κλάδου Περιβάλλοντος
3. Συστήνονται δεκαπέντε (15) θέσεις μόνιμου προσω-

πικού Κατηγορίας Τ.Ε. κλάδου Μηχανικών
4. Συστήνονται δέκα (10) θέσεις μόνιμου προσωπικού 

Κατηγορίας Δ.Ε. κλάδου Διοικητικού
Μετά την ανωτέρω ανακατανομή οι οργανικές θέσεις 

του μόνιμου προσωπικού των ανωτέρω κλάδων όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σύμφωνα με τα ορι-
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ζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 81 του π.δ. 123/2017 
(Α’ 151), διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 369

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 157
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 71
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 43

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 197

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 8 Ιουλίου 2022 

Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς

Υπουργείου  Υπουργείου
Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΜΙΛΕΝΑ ΚΟΝΤΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036511207220004*
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