
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. -Λογαριασμός 
αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορι-
σμός της κίνησής του.

2 Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου χωρών καταγωγής 
που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς σύμφωνα με 
το άρθρο 87 παρ. 5 του ν. 4636/2019.

3 Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος για 
τα έξοδα συντήρησης - διατροφής των αστυνομικών 
σκύλων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

4 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγ-
χων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε κατά το έτος 2020.

5 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων 
που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/89594/ΔΛΤΠ (1)
   Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. -Λογαριασμός 
αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορι-
σμός της κίνησής του.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Της αρ. 2/37345/0004/04.06.2010 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης (Β’784) όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις αρ. 2/49931/0004/27.07.2010 (Β’1135) και αρ. ΕΑ-
Π2004980ΕΞ2018/05.11.2018 (Β’4936) όμοιες.

γ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την αρ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυ-
λακάκη» (Β’ 3051).

3. Την αρ. 2/57873/24.08.2010 εγκύκλιο του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε με τις αρ. 2000285ΕΞ2010/19.11.2010 και 
ΕΑΠ2005980ΕΞ2018/16.11.2018 (ΑΔΑ:ΨΡΗ4Η-354) όμοιες.

4. Την ανάγκη πληρωμής, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πλη-
ρωμής (ΕΑΠ), των αμοιβών προσωπικού, που βαρύνουν 
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Την με αρ. πρωτ. 127201-09-12-2019/09.12.2019 
αιτιολογημένη πρόταση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος- Κεντρικό κατάστημα στην ομάδα 242/4 
«Λογαριασμοί αποδοχών ΠΔΕ μέσω ΕΑΠ», No 
23/2424213373, με τίτλο «ΕΔ - Λογαριασμός αποδοχών 
ΠΔΕ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» και IBAN: 
GR5801000230000002424213373.

2. Τον καθορισμό της κίνησης του λογαριασμού ως 
ακολούθως:

α) Πιστώνεται:
• μέσω ηλεκτρονικής εντολής του συστήματος πλη-

ρωμών “e-pde”, με το συνολικό ποσό της αναλυτικής 
ηλεκτρονικής κατάστασης αποδοχών, η οποία θα μετα-
φορτωθεί στην εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής 
(αρχείο xml της ΕΑΠ).

• από τα Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ (ΔΙΑΣ ΑΕ) με το 
ποσό των απορρίψεων των πληρωμών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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β) Χρεώνεται:
• από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, με την πληρωμή του συνολικού 

ποσού της αναλυτικής ηλεκτρονικής κατάστασης απο-
δοχών και τη μεταφορά του στους ατομικούς λογαρια-
σμούς των δικαιούχων και στους λογαριασμούς των 
φορέων υπέρ των οποίων παρακρατούνται ποσά.

• από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την ΕΑΠ, με την 
απόδοση του ποσού των απορρίψεων στους ατομικούς 
λογαριασμούς των δικαιούχων.

• με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΓΛΚ, κατό-
πιν αιτήματος της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, για τη μεταφορά τυχόν αδιάθετων υπολοί-
πων στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου «Λογα-
ριασμός αδιάθετων υπολοίπων φυσικών προσώπων» με 
ΙΒΑΝ: GR5901000233100200000020003.

3. Την αποστολή από την Τράπεζα της Ελλάδος, των 
αντιγράφων κίνησης του λογαριασμού, στη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 1302  (2)
Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου χωρών καταγω-

γής που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς σύμφωνα 

με το άρθρο 87 παρ. 5 του ν. 4636/2019.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις».

2. Την Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, οι διατάξεις της οποίας 
επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ειδικούς δι-
αδικαστικούς κανόνες, και ειδικότερα ταχείες και συνο-
ριακές διαδικασίες, σε πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις 
όταν μια αίτηση για διεθνή προστασία είναι πιθανόν 
αβάσιμη, μεταξύ άλλων όταν ο αιτών είναι υπήκοος 
χώρας η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ασφαλής χώρα 
καταγωγής από το εθνικό δίκαιο και, επιπλέον, μπορεί 
να θεωρηθεί ασφαλής για τον συγκεκριμένο αιτούντα 
υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες στις οποίες ευρίσκεται. 
Οι ίδιοι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν στην περί-
πτωση των ανιθαγενών σε σχέση με τρίτες χώρες στις 
οποίες είχαν προηγουμένως τη συνήθη διαμονή τους.

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 87 του ν. 4636/2019 
(Α’169) «Περί διεθνούς Προστασίας και άλλες Διατάξεις».

4. Τις διατάξεις άρθ. 90 του π.δ. 63/2005 (Α’98) με θέμα: 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α’119) με θέμα: «Σύ-
σταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουρ-
γείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019(Α’121) με θέμα: «Δι-
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019(Α’123) με θέμα: «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

8. Την υπ’αριθμ.8061/18-4-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ.220) απόφαση 
του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα «Διο-
ρισμός στη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου».

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33905 Εισήγηση του Διευθυντή 
της Υπηρεσίας Ασύλου περί «κατάρτισης εθνικού κατα-
λόγου ασφαλών χωρών καταγωγής» κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 5 του αρ. 87 του ν. 4636/2019.

10. Την ανάγκη να ενισχυθεί η εφαρμογή των δια-
τάξεων περί ασφαλούς χώρας καταγωγής της οδηγίας 
2013/32/ΕΕ, ως βασικό εργαλείο για την υποστήριξη της 
ταχείας διεκπεραίωσης των αιτήσεων που είναι πιθανόν 
αβάσιμες.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Τον χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον κά-
τωθι κατάλογο χωρών, ως Ασφαλών Χωρών Καταγωγής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 87 του ν. 4636/2019:

α. Γκάνα
β. Σενεγάλη
γ. Τόγκο
δ. Γκάμπια
ε. Μαρόκο
στ. Αλγερία
ζ. Τυνησία
η. Αλβανία
θ. Γεωργία
ι. Ουκρανία
ια. Ινδία
ιβ. Αρμενία
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ

ΔΕΝΔΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
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        Αριθμ. 2161.7-4/91523/2019 (3)
Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 

για τα έξοδα συντήρησης - διατροφής των αστυ-

νομικών σκύλων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ κγ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 

«Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α’35).

β) Της περ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α’ 85).

δ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

ε) Της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4404/2016 «Για την 
κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κω-
δικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 3 Φεβρουαρίου 
2002 Σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 126).

στ) Της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40).

ζ) Της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 «Μέ-
τρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελ-
ληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του 
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό ταμείο» (Α’65).

η) Του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α’ 209).

θ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98).

ι) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

ια) Της αριθ. 1314/19-03-2008 απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ-
τιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Διατροφή 
Αστυνομικών Σκύλων Λιμενικού Σώματος και ’Εξοδα 
Συντήρησης» (Β’555).

ιβ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ιγ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... και Τουρι-
σμού» (Α’ 114).

ιδ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ιε) Της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».(Α΄110).

ιστ) Της αριθμ. 2/5091/0026/2012 απόφασης Υπουρ-
γού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιο-
λογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ απο-
κοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων 
υπηρεσιών» (Β’1741).

ιζ) Της αριθμ. 2800.0/2745/2017 απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Αναδιοργά-
νωση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ... 
ν. 4438/2016 (Α’220)»(Β’ 120).».

ιη) Της παρ. 1 του άρθρου 21 ν.δ. 398/1974 «Περί Ταμεί-
ων Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας» 
(Α’116).

2. Το αριθ. πρωτ.: 2811.8/81008/2019/08-11-2019 Ει-
σηγητικό Σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α’.

3. Την αριθ.φακ.:2811.6/77852/2019/29-10-2019 από-
φαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφό-
ρησης/Τμήμα Α’ (ΑΔΑ: ΩΦΛΣ4653ΠΩ-Ε58).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ 
συνολικού ύψους 80.000,00€ σε βάρος πιστώσεων στον 
λογαριασμό 2410988001 «Αγορές λοιπών αγαθών (κατ’ 
αποκοπή χορήγημα)», του ειδικού φορέα 1041-502-
0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτο-
φυλακής» για το οικονομικό έτος 2020.

Άρθρο 1 
Έξοδα συντήρησης -διατροφής

α) Τα έξοδα συντήρησης-διατροφής αστυνομικών 
σκύλων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ καθορίζονται στο ποσό των διακοσί-
ων δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (218,59€) 
σύμφωνα με (στ),(ζ) και (ια) σχετικά ανά αστυνομικό σκύ-
λο ανά μήνα.

β) Τα ανωτέρω έξοδα καταβάλλονται ως πάγιο κατ’ 
αποκοπή χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων και 
υπόκεινται σε κρατήσεις 5% υπέρ ΕΛΟΑΝ σύμφωνα με 
(ιη) σχετικό.

Άρθρο 2 
Δικαιολογητικά πληρωμής

1. Η πληρωμή του πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
πραγματοποιείται με τακτικά χρηματικά εντάλματα (μη 
επιτροπικά) που εκδίδονται από το Τμήμα Ελέγχου,Εκ-
καθάρισης και Εντολής Πληρωμών της Διεύθυνσης Οι-
κονομικής Διαχείρισης, στο όνομα των δικαιούχων μετά 
την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανά-
ληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.

β. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντί-
τυπα που περιλαμβάνει:

αα) Τον Φορέα/Λογαριασμό, το οικονομικό έτος, τον 
προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη.
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ββ) Την υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας χορηγεί-
ται το πάγιο χορήγημα.

γγ) Τα στοιχεία του δικαιούχου - Γενικού Διαχειριστή 
{ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε 
μορφή ΙΒΑΝ}.

δδ) Την αιτία, χρονική περίοδο.
εε) Το πληρωτέο ποσό.
στ) Την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
γ. Απόφαση καθορισμού του χορηγήματος.
δ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας στην οποία έχει κατανε-

μηθεί ο αστυνομικός σκύλος ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, στην οποία 
να βεβαιώνεται ότι ο σκύλος είναι υγιής και βρίσκεται 

εν ζωή και από την οποία να προκύπτει το όνομα του 
σκύλου και το όνομα του συνοδού -χειριστή του.

ε. Απόφαση διάθεσης του αστυνομικού σκύλου υπο-
γεγραμμένη από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

στ. Το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, το οποίο προσαρ-
τάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος αυτής.

2. Στο πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα δεν συμπερι-
λαμβάνονται τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των 
αστυνομικών σκύλων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ., για έκτακτες και επεί-
γουσες περιπτώσεις στις οποίες τίθεται άμεσος κίνδυνος 
για τη ζωή τους ή σε περιπτώσεις τραυματισμού για τις 
οποίες χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.
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Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει για το οικονομικό έτος 2020. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου 2019
Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1177181 ΕΞ 2019 (4)
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγ-

χων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε κατά το έτος 2020. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του 

ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’170), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1, 2,7, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

3. Τη με αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

4. Τη με αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

5. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΟΡΓ Α 1115805/ΕΞ 2017/31-7-2017 
(Β΄2743) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με 
εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκη-
σης», όπως ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

1. Το έτος 2020 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες 
Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 
τουλάχιστον εξακόσιοι εβδομήντα (670) έλεγχοι-έρευνες 
και δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσιοι είκοσι (17.720) μερικοί 
επιτόπιοι έλεγχοι.

2. Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και ερευνών ανά 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. θα οριστεί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 
2020 που θα εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματι-
σμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γαλάτσι, 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

    Αριθμ. Α.1476 (5)
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων 

που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2020.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄170) 

όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’94) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1, 2,7, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

3. Την με αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 
10.3.2017 (Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) », όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την αριθ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την με αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/ 
31.7.2017(Β’2743), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

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

1. Το έτος 2020 θα διενεργηθούν εικοσιπέντε χιλιάδες 
εκατό (25.100) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι 
από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., 
και Δ.Ο.Υ Α’ τάξεως.

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, 
τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά 
φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υπο-
χρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλά-
χιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων 
του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε 
ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η 
προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3. Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 της παρούσας, το έτος 
2020 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρε-
σίες δυόμισι χιλιάδες (2.500) έλεγχοι για τη διαπίστωση 
της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων 
των φορολογιών κεφαλαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ     
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*02049073112190008*

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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