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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Μαΐου 2018

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 1584

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Τροποποίηση της αριθμ. Δ9/34079/1049821/07/2017 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων,
Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β΄ 2715).

Αριθμ. 20114/Δ1/7002
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. Δ9/34079/1049821/07/2017 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων,
Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β΄ 2715).

2

Κηδεία του Άγγελου Δεληβοριά με δημόσια δαπάνη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

3

Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού - Καθαριότητας, που εργάζονται σε
Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις
διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών.

4

Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/
22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), περί εφαρμογής
των διατάξεων των άρθρων 295 έως 319 του
ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»,
με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2010/24/
ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή
στην είσπραξη απαιτήσεων, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις» (Α΄ 75).
β. Του άρθρου 16 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
γ. Του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
(Α΄160), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του
ν. 4438/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
δ. Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).
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ε. Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
στ. Του άρθρου 59 ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
ζ. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 168).
η. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄116).
θ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
ι. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
οικ. 59285/18416-12/12/2017 (Β΄ 4503), όμοια.
2. Τη 230 απόφαση της 12/8-03-2018 Συνεδρίασης του
Δ.Σ. του ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: ΩΖ0Ε465ΧΠΙ-Χ06).
3. Τη δυνατότητα επιχορήγησης και μόνο, για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την
αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών
που αφορούν αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες
δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης
μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
4. Την αριθμ. Δ9/34079/10498-21/07/2017 απόφαση
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων,
Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β΄ 2715), όπως τροποποιήθηκε
με την αριθμ. Δ9/39726/1512-21/09/2017 (Β’ 3530).
5. Την αριθμ. Φ. ΕΦΚΑ/οικ. 34078/1262/2-08-2017 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός
της αποζημίωσης των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων Υποομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών
αιτήσεων συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ» (ΥΟΔΔ 390).
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την
αποζημίωση των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας, θα καθορισθεί με κοινή υπουργική
απόφαση που θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
7. Την ανάγκη εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων
συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η Δ9/34079/10498-21/07/2017 απόφαση που αφορά στη Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων,
Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ως εξής:
Α) Εντάσσονται στις εργασίες των Κλιμακίων - Ομάδων και Υποομάδων Εργασίας, τα αιτήματα για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, επικουρικής σύνταξης
και γενικά όλες οι ενέργειες που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του έργου της εφαρμογής των διατάξεων του
ν. 4387/2016.

Τεύχος Β’ 1584/08.05.2018

Β) Παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας των Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο III, εδάφιο δύο (2) της απόφασης, για 4 μήνες,
έως 30/06/2018.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ9/34079/10498-21/07/
2017 (Β΄ 2715) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/187627/12913
(2)
Κηδεία του Άγγελου Δεληβοριά με δημόσια δαπάνη.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 409/1976 «Περί
καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυνάμενων να κηδευθώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ Α΄ 209), όπως ισχύει.
2. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στην Τέχνη
και τον Πολιτισμό ο Άγγελος Δεληβοριάς, αποφασίζουμε:
Να τελεσθεί η κηδεία του δημοσία δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2018
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΜΠ/185005/13606/9175/2045
(3)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού - Καθαριότητας, που εργάζονται σε
Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις
διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/1994)
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει.

Τεύχος Β’ 1584/08.05.2018
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β) Του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις...», όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/
Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
δ) Του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
ε) Του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/
Α΄/15-3-2000) «Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό
2004 Α.Ε." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις», διά του οποίου ορίζεται
ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι
Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που
ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού,
λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το
απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
στ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...».
ζ) Του π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018) «Οργανισμός
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
η) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 κοινή
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του
ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-4-1990), όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/93860/7524/
3151/5-3-2018 (ΑΔΑ: 63ΚΥ4653Π4-30Μ) απόφαση της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση για την
κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εκατόν πενήντα (150)
ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, σε Υπηρεσίες
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.
4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/7-3-2018
(ΦΕΚ 875/Β΄/13-3-2018) κοινή υπουργική απόφαση
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και
69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου
(Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».
5. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/68190/
5288/3210/1496/16-2-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού, όπως μας διαβιβάστηκε με το αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/123048/9240/5484/2857/
23-3-2018 έγγραφο της εν λόγω Διεύθυνσης, σύμφωνα με
το οποίο από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη
συνολικού ύψους 431.511,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΚΑΕ 0342, 0352).
6. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση
του αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση προσωπικού
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κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προκειμένου να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΑ καθ' όλο το έτος, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, μέχρι
τριάντα δύο (32) ώρες κατά μήνα την απασχόληση κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για καθέναν από
τους εκατόν πενήντα (150) υπαλλήλους με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του άρθρου
21 του ν. 2190/1994), ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Καθαριότητας που εργάζονται σε Μουσεία και
Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών.
2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά Υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
3. Η παρούσα απόφαση, ως προς τις συμβάσεις εργασίας όσων εκ των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν ξεκινήσει
πριν αυτή δημοσιευθεί, έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της
μέχρι τη λήξη των δεκαοκτάμηνων συμβάσεών τους και
ως προς τις συμβάσεις εργασίας όσων εκ των ανωτέρω
υπαλλήλων ξεκινούν μετά τη δημοσίευση της παρούσας
απόφασης έχει ισχύ από την έναρξη των συμβάσεων εργασίας τους μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών
και σε κάθε περίπτωση μετά τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2018
Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Ι

Αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1063035 ΕΞ 2018
(4)
Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/
22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), περί εφαρμογής
των διατάξεων των άρθρων 295 έως 319 του
ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία
2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων, όπως ισχύει.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 295 έως 319 του ν. 4072/2012
(Φ.Ε.Κ. Α΄86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2012/24/ΕΕ
του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη
απαιτήσεων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.),
όπως ισχύουν.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν.δ. 356/1974
(Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 968/
2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών
Αικατερίνη Παπανάτσιου».
7. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ
Α 1080602 ΕΞ / 22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802) σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 295 έως 319 του
ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86), με τις οποίες ενσωματώθηκε
η Οδηγία 2012/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία
συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων, όπως ισχύει.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α
1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄1802), αντικαθίσταται
ως εξής: «Η Διεύθυνση Εισπράξεων εκδίδει βεβαίωση για
την παραλαβή μέσω του δικτύου CCN ή με άλλο τρόπο
του ενιαίου τίτλου του άρθρου 305, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξη ή η εξασφάλιση της απαίτησης και τη
διαβιβάζει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
με το σχετικό χρηματικό κατάλογο και τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης φόρου».
2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α
1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄1802), η φράση «Ομοίως η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής», αντικαθίσταται με
την φράση «Η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής».
3. Το άρθρο 3 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), τροποποιείται ως εξής:
α) Στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του
άρθρου 3 της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), η φράση «και ιδιαίτερα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), όπως
ισχύει» αντικαθίσταται με την φράση «και ιδιαίτερα του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄90)
και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013),
όπως ισχύουν».
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β) Μετά το τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3
της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄1802),
προστίθενται δύο νέες παράγραφοι ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση και ειδικά για τις περιπτώσεις αιτήσεων συνδρομής στην είσπραξη/διασφάλιση απαιτήσεων,
που αποστέλλονται από τις αιτούσες αρχές των λοιπών
κρατών μελών της Ε.Ε. δυνάμει της Οδηγίας 2010/24/
ΕΚ και αφορούν σε επιχειρήσεις - οφειλέτες τους, χωρίς
εγκατάσταση στην Ελλάδα και για τις οποίες εκκρεμεί
επιστροφή Φ.Π.Α. από την Ελλάδα, κατόπιν σχετικού
αιτήματος βάσει της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, ως αρμόδιες
αρχές για την διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων
στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής ορίζονται η Διεύθυνση Εισπράξεων, η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής
και η Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, η Διεύθυνση Εισπράξεων και η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, διαβιβάζουν τη βεβαίωση παραλαβής του ενιαίου τίτλου όπως ορίζεται στις παραγράφους 6 και
7 του άρθρου 2 της παρούσας και τον ενιαίο τίτλο
του άρθρου 305 του ν. 4072/2012 που παραλαμβάνουν από την αιτούσα αλλοδαπή αρχή, στο αρμόδιο
για την επιστροφή του Φ.Π.Α., τμήμα της Διεύθυνσης
Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, το οποίο μεριμνά
για την απόδοση της επιστροφής Φ.Π.Α. υπέρ του άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.».
4. Οι φράσεις «Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων» και
«Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής», όπου αυτές αναφέρονται στο κείμενο της απόφασης ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602
ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), αντικαθίστανται με τις
φράσεις «Διεύθυνση Εισπράξεων» και «Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής», αντίστοιχα.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2018
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
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