
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Φ.253/128314/Β6/2002 

(ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

2 Τροποποίηση της 6.1714/5.1504/2016 κοινής 

υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της 

απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» 

(ΦΕΚ 424 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3 Καθορισμός των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες εμπί-

πτουν στην αρμοδιότητα των Δημοσιονομικών 

Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) που 

εδρεύουν στο Νομό Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.253.1/78099/Α5 (1)

   Τροποποίηση της Φ.253/128314/Β6/2002 

(ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου 2 

του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με 

τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 

(ΦΕΚ 90 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου  4 του ν.  4186/2013 

(ΦΕΚ 193 Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 11 του ν. 4559/2018 

(ΦΕΚ 142 Α΄).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 20 και 22 του ν. 4589/

2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).

5. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) σύμφω-
να με τις οποίες, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας) 
καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσ-
σεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), 
στο οποίο ιδρύεται Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, 
σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του εν λόγω νόμου.

6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) σύμφωνα 
με τις οποίες, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτι-
κής Ελλάδας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας), με έδρα την Πάτρα 
καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσε-
ται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο οποίο ιδρύεται Τμήμα 
Διοίκησης Τουρισμού σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 
του εν λόγω νόμου.

7. Τις διατάξεις της Φ.253/128314/Β6/2002 
(ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 210 Α΄).

9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/224/76736/Β1/15-5-2019 εισήγηση 
του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται 
ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την παρ. 1, του άρθρου 1, του κεφαλαί-
ου Α΄ της Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουρ-
γικής απόφασης, ως εξής:

1. Στην περίπτωση στ΄ της ως άνω παραγράφου, οι 
λέξεις «Τουριστικών Επιχειρήσεων του TEI Δυτικής Ελ-
λάδας» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Διοίκησης Του-
ρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών».
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2. Στην περίπτωση στ΄ της άνω παραγράφου, διαγρά-

φονται οι λέξεις «εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Του-

ριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των 

Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των TEI Θεσσαλονίκης, 

Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης», «Ειδικά για το τμήμα 

Τουριστικών Επιχειρήσεων του TEI Δυτικής Ελλάδας, η διά-

ταξη ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά».

3. Στην περίπτωση θ΄ της ως άνω παραγράφου, οι λέ-

ξεις «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχε-

διασμού Αντικειμένων του TEI Κεντρικής Μακεδονίας» 

αντικαθίστανται από τις λέξεις: «καθώς και Τμήμα Εσω-

τερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 17 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 9.3024 (2)

Τροποποίηση της 6.1714/5.1504/2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της 
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» 
(ΦΕΚ 424 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου 

του ν.  4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107 Α΄).

2. Την 6.1714/5.1504/2016 κοινή υπουργική απόφαση 

με θέμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμ-

μάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020» (ΦΕΚ 424 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει.

3. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-

λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-

νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-

τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-

τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).

7. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 37 Α΄).

8. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-

τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).

9. Το π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 28 Α΄).

10. Την Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά-

θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-

νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).

11. Την 91589/3-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού 

και Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρ-

μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Ευστάθιο Γιαννακίδη» (ΦΕΚ 3814 Β΄).

12. Την οικ. 9673/Δ1.3298/28-02-2019 απόφαση του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο 

Μπάρκα» (ΦΕΚ 733 Β΄).

13. Την ανάγκη οκτάμηνης επέκτασης της χρονικής 

διάρκειας του προγράμματος «Προώθηση της απασχό-

λησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄ υποδοχής, ασύλου και δι-

αχείρισης προσφυγικών ροών - Β΄ κύκλος» (Δημόσια 

Πρόσκληση No 9/2017).

14. Την 1629/24/26-3-2019 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία εγκρίθηκε η υπο-

βολή αιτήματος προς το εποπτεύον Υπουργείο για την 

ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν 

τα έτη 2018 και 2019 και

15. Το αριθμ. οικ.19118/1725/24-04-2019 της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης από το οποίο προκύπτει ότι από την υλοποίηση 

της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης προβλέπε-

ται ότι θα προκληθεί:

α. δαπάνη ύψους 9.000.000 ευρώ, η οποία βαρύνει 

τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. με ΚΑΕ 2493 α. για το 

έτος 2019 με ποσό 8.000.000 € (Α.Δ.Α.: ΨΒ5Θ4691Ω2-

Π9Ψ) και β. για το έτος 2020 με ποσό 1.000.000 € (Α.Δ.Α.: 

ΩΓΒ8465Θ1Ω-ΥΗΝ),

β. δαπάνη για το επίδομα μετεγκατάστασης που ανέρ-

χεται σε 200.000 ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολο-

γισμό του O.A.Ε.Δ. του έτους 2020, στον ΚΑΕ 2493, και 

που θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του εθνικού 

σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) (έργο 2016ΣΕ03400003), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της 6.1714/5.1504/2016 (ΦΕΚ 424 Β΄) 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-

σμού - Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων - Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί με α) την 

6.8208/5.7245/2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: 
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«Τροποποίηση της 6.1714/5.1504/2016 (ΦΕΚ 424 Β΄) κοι-

νής υπουργικής απόφασης με θέμα: ’’Προώθηση της 

Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρα-

κτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020’’» (ΦΕΚ 1669 Β΄), 

β) την 8.6710/2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: 

«Τροποποίηση της 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης με θέμα: ’’Προώθηση της απασχόλη-

σης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020’’» (ΦΕΚ 2214 Β΄), γ) την 

8.8066/2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Τρο-

ποποίηση της 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής 

απόφασης με θέμα: ’’Προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2014-2020’’» (ΦΕΚ 424 Β΄), δ) την 8.9521/2018 

κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της 

6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με 

θέμα: ’’Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμ-

μάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020’’» (ΦΕΚ 4528 Β΄) και ε) την 9.41/2019 κοι-

νή υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της 

6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με 

θέμα: ’’Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμ-

μάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020’’ (ΦΕΚ 424 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει» (ΦΕΚ 1 Β΄), ως εξής:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση 2.13 ως εξής:

«2.13. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ’’«Προώ-

θηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφε-

λούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄ υποδοχής, 

ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β΄ κύκλος» 

(Δημόσια Πρόσκληση No 9/2017)’’ επεκτείνεται κατά 

οκτώ (8) μήνες μετά το πέρας της, κατά την ακριβώς 

προηγούμενη περίπτωση, δίμηνης επέκτασής του και 

επιπλέον αυτής.

Η οκτάμηνη επέκταση θα καλυφθεί από πόρους του 

προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ».

Άρθρο 2

Στην περίπτωση ωφελουμένων των οποίων η τελευ-

ταία δίμηνη παράταση της σύμβασής τους (σύμφωνα με 

την 9.41/4-1-2019 κοινή υπουργική απόφαση), έχει λήξει 

πριν την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις 

θέσεις τους από την έναρξη του άρθρου 1 της παρούσας, 

για όλο το χρονικό διάστημα της οκτάμηνης επέκτασης 

του προγράμματος.

Άρθρο 3

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της 6.1714/5.1504/

2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 424 Β΄), όπως 

έχει τροποποιηθεί με α) την 6.8208/5.7245/2016 κοινή 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1669 Β΄), β) την 8.6710/2018 

κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2214 Β΄), γ) την 8.8066/

2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3417 Β΄), δ) την 

8.9521/2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4528 Β΄) και 

ε) την 9.41/2019 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1 Β΄).

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2019

Oι Υπουργοί

 Υφυπουργός 

Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Υφυπουργός

Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και  Αναπληρωτής Υπουργός

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

 Αριθμ. 51384 ΕΞ 2019 (3)

Καθορισμός των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες εμπί-

πτουν στην αρμοδιότητα των Δημοσιονομικών 

Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) που 

εδρεύουν στο Νομό Αττικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της περ. γ. της παρ. 3 του άρθρου 24 και της παρ. 3 

του άρθρου 69Δ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-

κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 143 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

β) της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4607/2019 «Ι. Κύρω-

ση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών 

και Επενδύσεων [...]» (ΦΕΚ 65 Α΄), 

γ) του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύει, 

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-

νομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει, 

ε) του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),

στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), 

ζ) της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 

(ΦΕΚ 968 Β΄ και ΦΕΚ 1238 Β΄) απόφασης του Διοικητή 
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της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 

όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-

γού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-

ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 

(ΦΕΚ 2168 Β΄).

3. Την Δ. ΟΡΓ. Α. 1173149 ΕΞ 2018/04-12-2018 από-

φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΦΕΚ 5432 Β΄).

4. Τις Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1090228 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 2113 Β΄) 

και Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1014408 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 271 Β΄) απο-

φάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

5. Την αριθμ. 46952/07-05-2019 εισήγηση της Προϊ-

σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-

σιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία βεβαι-

ώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 

δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό έτος 

και για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2019-2022.

6. Το από 03-04-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών.

7. Την ανάγκη καθορισμού των υπηρεσιών της Ανε-

ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα Δημοσιονομικών Υπηρε-

σιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στο νομό Αττικής.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αρμοδιότητας των Δημο-

σιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), 

που έχουν έδρα στο νομό Αττικής, για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρ-

θρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την Δ. ΟΡΓ. Α. 

1173149 ΕΞ 2018/04-12-2018 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως εξής:

1) Η Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Αθηνών, είναι αρμόδια για 

τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., 

για τις οποίες ως διατάκτης του νομαρχιακού προϋπο-

λογισμού ορίστηκε η Δ.Ο.Υ. IB΄ Αθηνών.

2) Η Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, είναι 

αρμόδια για τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης 

της Α.Α.Δ.Ε., για τις οποίες ορίστηκε ως διατάκτης του 

νομαρχιακού προϋπολογισμού η Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου.

3) Η Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής, είναι αρ-

μόδια για τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης της 

Α.Α.Δ.Ε., για τις οποίες ορίστηκε ως διατάκτης του νομαρ-

χιακού προϋπολογισμού η Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

4) Η Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Πειραιά, είναι αρμόδια για 

τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., 

για τις οποίες ορίστηκε ως διατάκτης του νομαρχιακού 

προϋπολογισμού η Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε.1090228 ΕΞ 

2017 (ΦΕΚ 2113 Β΄) και Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1014408 ΕΞ 2017 

(ΦΕΚ 271 Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
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