
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 9η Τροποποίηση της υπ’  αρ. 54929/Ζ1/8-4-2019 
υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της 
συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β΄ 1217).

2 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. 
Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και Β΄ 1238), 
ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων 
του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και του Αυτοτελούς 
Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), τη συμπλήρω-
ση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Κ.Ο.Ε. των 
Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της 
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φό-
ρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), καθώς και 
τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/
31-7-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης 
υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, 
Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και 
στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γρα-
φείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών 
Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» 
(Β΄ 2153 και Β΄ 2291).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 97130/Ζ1 (1)
9η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 54929/Ζ1/8-4-2019 

υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συ-

νάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπου-

δών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντι-

κείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β΄ 1217). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 

«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης… και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Την υπ’ αρ. 6632/Υ1/20-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» 
(Β΄ 3009).

8. Την υπ’  αρ. 24267/Ζ1/15-2-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συ-
γκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστημονικής 
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επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 
(Α΄ 13)» (Β΄ 774), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
42802/Ζ1/03-04-2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 1451) 
και ισχύει.

9. Την υπ’  αρ. 52425/Z1/04-04-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας δι-
δακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1152).

10. Την υπ’  αρ. 54929/Ζ1/8-4-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 66581/Ζ1/24-4-2019 (Β΄ 1455), 
80237/Ζ1/21-5-2019 (Β΄  1809), 82365/Ζ1/23-5-2019 
(Β΄ 1869), 102746/Ζ1/26-6-2019 (Β΄ 2743), 125519/Ζ1/
6-8-2019 (Β΄ 3260), 180405/Z1/19-11-2019 (Β΄ 4279), 
16157/Ζ1/5-2-2020 (Β΄  371) και 31750/Ζ1/4-3-2020 
(Β΄ 1119) όμοιες και ισχύει.

11. Την υπ’ αρ. 57235/Ζ1/11-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΗΞ4653ΠΣ-
ΔΑΙ) εγκύκλιο «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας δι-
δακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα 
αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας - Δια-
πίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής 
Ψυχολογίας».

12. Το υπ’ αρ. 17/4-5-2020 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Επιτροπής της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

13. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/208/58194/Β1/18-5-2020 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την 
οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Με-
ταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουρ-
γική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυ-
χιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολο-
γίας» (Β΄  1217), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’  αρ. 
66581/Ζ1/24-4-2019 (Β΄  1455), 80237/Ζ1/21-5-2019 
(Β΄ 1809), 82365/Ζ1/23-5-2019 (Β΄ 1869), 102746/Ζ1/
26-6-2019 (Β΄  2743), 125519/Ζ1/6-8-2019 (Β΄  3260), 
180405/Z1/19-11-2019 (Β΄ 4279), 16157/Ζ1/5-2-2020 
(Β΄  371) και 31750/Ζ1/4-3-2020 (Β΄  1119) όμοιες και 
ισχύει, ως ακολούθως:

Στην παρ. 2 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις», 
προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

UNIVERSITY OF LONDON INSTITUTE 
OF EDUCATION LONDON - UK

MASTER OF ARTS IN EDUCATION - 
PSYCHOLOGY OF EDUCATION ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Ιουλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 96420/Ν1 (2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου 

με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 1γ της υποπαρ. Θ4 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-

θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής… 2013-2016» (Α΄ 222).
2. Την υπ’ αρ. Φ2Α/111002/Δ5/9-8-2013 υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στην Ευτυχιάδου Ευαγγελία.
3. Το υπ’ αρ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 83119/Ν1/30-6-2020 αίτημα της ενδιαφερόμενης.
4. Την υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής… του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, 

αποφασίζουμε:
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Ανακαλούμε, από το σχολικό έτος 2020-2021, την 
υπ’ αρ. Φ2Α/111002/Δ5/9-8-2013 υπουργική απόφαση 
χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου (Β΄ 173/
2014), ιδιοκτησίας της Ευτυχιάδου Ευαγγελίας, το οποίο 
λειτουργούσε επί της οδού Κορυτσάς 18, στον Άλιμο, 
μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ  

Ι

     Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1087389 ΕΞ 2020 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. 

Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 

και Β΄ 1238), ως προς τον ανακαθορισμό των αρ-

μοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκη-

σης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και του 

Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής 

Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), 

τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των Τμη-

μάτων Κ.Ο.Ε. των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελω-

νείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνεί-

ων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και 

Ε.Φ.Κ.), καθώς και τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ6Α 

1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 απόφασης του Γενι-

κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση 

εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊστα-

μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υπο-

διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημά-

των, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών 

Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσί-

ας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφε-

ρειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δη-

μοσίων Εσόδων» (Β΄ 2153 και Β΄ 2291). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) και ειδικότερα των υποπαρ. α΄ και γ΄ της παρ. 6, 
των περ. αα΄, ββ΄ και γγ΄ της υποπαρ. θ΄ της παρ. 4 και 
των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 6, των άρθρων 2 και 7 και των παρ. 2 έως και 5 
του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

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), όπως ισχύει,

γ) της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και B΄ 1238), όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότε-
ρα των άρθρων 18, 33 και 47 αυτής.

2. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης 
υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτε-
λών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτε-
λών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών 
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» 
(Β΄ 2153 και Β΄ 2291), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της υποπαρ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας υπη-
ρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) από: 

α) 24-06-2020 της Προϊσταμένης του Α.Τ.Δ.,
β) 24-06-2020 του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ.,
γ) 22-6-2020 του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης 

της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., με το συνημμένο σε αυτό υπ’ αρ. 
3394/Α01/ΔΙΣ/27-04-2020/19-06-2020 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Προϊσταμένου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττι-
κής, καθώς και 14 και 15-7-2020 όμοια,

δ) 13/07/2020 της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής,
ε) 09 και 13-07-2020 του Προϊσταμένου της Δ.ΟΡΓ.
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 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και 
υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονο-
μικών, με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτε-
λεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και Β΄ 1238), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 
ως εξής:
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α) Στην περ. θ΄ της υποπαρ. 3 της παρ. Α΄ του άρ-
θρου 18 «Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Α.Τ.Δ.)» διαγρά-
φουμε την υφιστάμενη υποπερ. γγ΄, αναριθμούμε την 
υφιστάμενη υποπερ. δδ΄ σε υποπερ. γγ΄ και διαμορφώ-
νουμε αυτή, ως κατωτέρω,

β) στην παρ.  γ΄ του άρθρου  33 «Αυτοτελές Τμήμα 
Υποστήριξης» αντικαθιστούμε τις περ. αα΄ και δδ΄ και 
διαμορφώνουμε αυτή, ως κατωτέρω,

γ) στην περ. «Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ 1ο έως 4ο Κ.Ο.Ε.» της υποπαρ. 
«Γ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ - ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Ο.Ε. και Θ.Ο.Ε.)» της 
παρ. 5 της Υποενότητας Α΄ «Ελεγκτική Υπηρεσία Τελω-
νείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής)» της Ενότητας Β΄ «Επιχει-
ρησιακοί στόχοι, διάρθρωση, κατά τόπον αρμοδιότητα 
και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των ΕΛ.Υ.Τ., Ειδικών 
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και 
Ε.Φ.Κ.)» του άρθρου 47 «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνεια-
κών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) και Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνεί-
ων (ΕΛ.Υ.Τ.)» προσθέτουμε νέα υποπερ. δ΄, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 18
Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Α.Τ.Δ.)»

«Α. 3. Γραφείο Γ1΄ - Λειτουργικής και Γραμματειακής 
Υποστήριξης»

«(θ) Η μέριμνα για: αα) τη μετάφραση στην ελληνι-
κή ξενόγλωσσων κειμένων και, αντίστροφα, μελετών, 
συγγραμμάτων και εγχειριδίων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., 
ββ) τον προγραμματισμό και την ορθή κατανομή του 
προσωπικού καθαριότητας και φύλαξης που διατίθεται 
στην Κ.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριό-
τητα και η φύλαξη των κτιρίων των υπηρεσιών αυτής 
και των χώρων υποδοχής αυτών, καθώς και κάθε άλλη 
απαιτούμενη ενέργεια για την εξασφάλιση των ανωτέ-
ρω (όπως, ενδεικτικά, ο προγραμματισμός των βαρδι-
ών των φυλάκων, η τήρηση του σχετικού πρωτοκόλλου 
ασφάλειας), γγ) τη βέλτιστη λειτουργία των δικτυακών 
και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και του σχετικού 
εξοπλισμού, του τηλεφωνικού κέντρου, των ηλεκτρο-
λογικών, υδραυλικών και λοιπών υποδομών των κτιρίων 
στέγασης των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., που στεγάζονται 
επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας, η επιμέλεια για την 
αποκατάσταση τυχόν βλαβών και για την αντιμετώπιση 
τεχνικών προβλημάτων, που προκύπτουν κατά την κα-
θημερινή λειτουργία των κτιρίων αυτών, καθώς και η επι-
μέλεια για την υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
τόσο της Α.Α.Δ.Ε. (όπως, οι υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ.), όσο 
και του Υπουργείου Οικονομικών (όπως, η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσι-
ας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής 
Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Πε-
ριουσίας), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(όπως, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) ή άλλων Υπουργείων ή Φορέων 
(όπως, ενδεικτικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΔΕΗ).».

«Άρθρο 33
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης»

«(γ) στη μελέτη των υπηρεσιακών αναγκών των Υπη-
ρεσιών της Γ.Δ.Φ.Δ. και των αιτημάτων αυτών, καθώς 
και στη σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς: 

αα) τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Δ.Δ.Α.Δ.), για θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυνα-
μικού της Γ.Δ.Φ.Δ., ββ) τη Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) 
για θέματα οργάνωσης των δομών των Υπηρεσιών της, 
όπως καθορισμού/ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων 
τους, των οργανικών θέσεων αυτών, των οικείων Κανο-
νισμών Λειτουργίας αυτών και Καθηκόντων του προσω-
πικού τους, γγ) τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία 
(ΦΟ.Τ.Α.), για την εκπαίδευση του προσωπικού των υπη-
ρεσιών της, δδ) τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ., για 
τη διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών 
της Γ.Δ.Φ.Δ., καθώς και για την εξασφάλιση επαρκών πό-
ρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργικότητα 
των Υπηρεσιών της,».

«Άρθρο 47
Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών 
Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) και Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)»

«ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση, 
κατά τόπον αρμοδιότητα και εξειδίκευση 
των αρμοδιοτήτων των ΕΛ.Υ.Τ., Ειδικών 
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων 
Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής 
(ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής)»

«5. Γ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ - ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Ο.Ε. ΚΑΙ Θ.Ο.Ε.)

Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ 1ο έως 4ο Κ.Ο.Ε.
(δ) Η έκδοση των διαταγών πορείας των υπηρεσιακών 

οχημάτων του Τμήματος.».
2. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/

31-07-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β΄  2153 και 
Β΄  2291), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει, ως κατωτέρω:

α) Στην υποπαρ. 3 της παρ. Β΄ του άρθρου 1 «ΣΤΟΥΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ» προσθέ-
τουμε περ. ε΄, ως κατωτέρω,

β) αντικαθιστούμε την περ.  α΄ της υποπαρ.  1 της 
παρ. Α΄ του άρθρου 4 «ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟ-
ΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ως κατωτέρω,

γ) στην παρ. Β΄ του άρθρου 5 «ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ-
ΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» προσθέτουμε υποπαρ. 3, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 1
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ»

«Β. 3. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελω-
νείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) 

ε) Παράταση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, της διάρκει-
ας παραμονής επιβατικών οχημάτων και άλλων ειδών 
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στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής - χρησιμοποίη-
σης, εφόσον συντρέχουν λόγοι αποδεδειγμένης ανάγκης 
(άρθρο 13, παρ. 3, ν. 2873/2000).».

«Άρθρο 4
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. Γενικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας
1. Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Ειδικών 

Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
α) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφο-

ρές παραπόνων πολιτών, εκτός των περιπτώσεων, που 
η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την πα-
ρούσα, σε άλλο όργανο.».

«Άρθρο 5
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, 
ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«Β. 3. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Κ.Ο.Ε. των 
Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) 

α)  Η αλληλογραφία με υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και 
Υπουργείων, καθώς και με άλλους φορείς και αρχές και 
ελεγχόμενους για την παροχή στοιχείων που σχετίζο-
νται με τη διενέργεια των ελέγχων αρμοδιότητας του 
Τμήματος.

β) Η επικύρωση αντιγράφων των εντολών ελέγχου, οι 
οποίες έχουν εγκριθεί/οριστικοποιηθεί από τον Προϊστά-
μενο της Διεύθυνσης, μέσω του Ο.Π.Σ. Elenxis.

γ) Η επικύρωση αντιγράφων των μηνυτήριων-πορι-
σματικών αναφορών και εκθέσεων ελέγχου, οι οποίες 
έχουν εγκριθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

δ) Απλά διαβιβαστικά έγγραφα και ανακοινώσεις.
ε) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές, 

εκτός από αιτήσεις και αναφορές παραπόνων. 
στ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση έλλειψης, 
απουσίας ή κωλύματος του αρμόδιου υπαλλήλου.

ζ) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής 
εργασίας των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας που 
προΐστανται.

η) Η έκδοση των διαταγών πορείας των υπηρεσιακών 
οχημάτων του Τμήματος.».

3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 
ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και Β΄ 1238) και Δ6Α 1112903 
ΕΞ2014/31-07-2014 (Β΄ 2153 και Β΄ 2291) αποφάσεις, 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02031443007200008*

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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