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Κηδεία με δημόσια δαπάνη του Κυριάκου Αμοιρίδη
του Κωνσταντίνου, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄.

2

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται
η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και
συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος
2017.

3

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2017.

4

Αναπλήρωση Γενικών Διευθυντών.

Αρ. Φύλλου 145

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας

Εξωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Π7Σ - 61
(1)
Κηδεία με δημόσια δαπάνη του Κυριάκου Αμοιρίδη του Κωνσταντίνου, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 409/1976 «Περί
καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυνάμενων να κηδευθώσι δημοσία δαπάνη» (Φ.Ε.Κ. Α' 209/11.08.1976).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 84/2009 «Κύρωση Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α' 108/09.07.2009).
3. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Κράτος, στην Πατρίδα και στο Έθνος ο Κυριάκος Αμοιρίδης
του Κωνσταντίνου, Διπλωματικός Υπάλληλος» με βαθμό
Πληρεξούσιου Υπουργού A΄, απόφασίζουμε:
Α) Να τελεσθεί η κηδεία του Κυριάκου Αμοιρίδη του
Κωνσταντίνου, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ με δημόσια
δαπάνη.
Β) Να αποδοθούν κατά την κηδεία του oι τιμές που
προσήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό.

Αριθμ. ΠΟΛ:1005
(2)
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται
η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και
συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος
2017.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. στ' της παραγράφου 3 του
άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, των
άρθρων 16, 20, 29 και 34 του ν. 4172/2013.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (Α' 170).
4. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
5. Το π.δ. 111/2014 (Α' 178/2014 και Α' 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β'
3696/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
8. Την ανάγκη καθορισμού των δαπανών για τις οποίες
απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και
συλλογής αποδείξεων, την ανάγκη κατανομής των δαπανών
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μεταξύ των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης, τις κατηγορίες των φορολογουμένων που εξαιρούνται
από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται
να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και
λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες
και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών
του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης
χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων
προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης
με ηλεκτρονική συναλλαγή
Και μέσα πληρωμής με κάρτα
(Προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000
10%
10.000,01-30.000
15%
30.000,01 και άνω
20% και μέχρι 30.000 ευρώ
Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου
κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό
του εισοδήματος.
Άρθρο 2
Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για
τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των
ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες),
εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και
αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
Άρθρο 3
1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β' της παρ.
3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι
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εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται
σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα
από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και οι παρακάτω κατηγορίες
φορολογουμένων:
α. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που
υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας.
β. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
γ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με
πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό
κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία
κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα
με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους, σύμφωνα με την περ.δ' της παρ. 1 του άρθρου
34 του ν.4172/2013.
στ. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ζ. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους
θητεία.
η. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση
μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
3. Οι φορολογούμενοι των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
1 και 2 της παρούσας. Οι αποδείξεις φυλάσσονται για
μελλοντικό έλεγχο.
Άρθρο 4
Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για
την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν
στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και
οι φυλακισμένοι.
Άρθρο 5
Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε
σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών
από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά
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την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο
άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του
ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό
της κλίμακας του άρθρου 1 της παρούσας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από
τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του
δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Την κατανομή δύο (2) συνολικά ατόμων σε φορείς του
Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:
Ι. ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
• Ένα (1) άτομο σε θέση κλάδου ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών βάσει του πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 752/Γ/8-8-2016
II. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Ένα (1) άτομο σε θέση κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών - Γεωλόγων βάσει του πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 822/Γ/2010 σύμφωνα με την 3Κ/2009 προκήρυξη ΑΣΕΠ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017
Αθήνα,13 Ιανουαρίου 2017

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/31415
(3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2017.

Αριθμ. απόφ. 823
Αναπλήρωση Γενικών Διευθυντών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ.21 του άρθρου
ενάτου του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α'/2016) «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ
323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,
5. Τα υπ' αριθμ. 29863/2-12-2016 και 41044/19-122016 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,
αποφασίζουμε:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4169/1961.
2. Την αριθμ. Φ.10034/οικ. 23603/6451/27-5-2015
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ
αρ. 386/Υ.Ο.Δ.Δ./29-5-2015).
3. Την αριθμ. 674/21-8-2015 απόφαση του Διοικητή
ΟΓΑ (ΦΕΚ Β/1846/27-8-2015), περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΟΓΑ στον Υποδιοικητή ΟΓΑ και
αναπλήρωσης του Διοικητή ΟΓΑ,
4. Την αριθμ. πρωτ. 2553/Φ.4/24-6-2010 Ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στον
ΟΓΑ, η οποία έγινε δεκτή από τη Διοίκηση του ΟΓΑ.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 53, 73, 93, 100 και 101
του ν. 4387/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κανονισμού «Διαρθρώσεως, Συνθέσεως και Αρμοδιοτήτων
των Υπηρεσιών του ΟΓΑ» (ΦΕΚ Β/αρ. 678/24-8-1971).
6. Το αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 35.46/2255/24232/
3-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
7. Την υπ' αριθμ. Φ.80000/57604/15285/28-12-2016
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 4318/Β/30-12-2016),
8. Την υπ' αριθμ. Φ.10034/61554/Δ9/16455/30-122016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4320/Β/
30-12-2016).
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζει:
Α) Ελλειπόντων των Γενικών Διευθυντών του ΟΓΑ, τον
Γενικό Διευθυντή Διοικητικής - Οικονομικής Υποστήριξης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΟΓΑ, αναπληρώνει
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ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΟΓΑ και τον Γενικό Διευθυντή Παροχών
του ΟΓΑ, αναπληρώνει ο εκάστοτε Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου του ΟΓΑ.
Β) Σε περίπτωση που ένας εκ των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, τις
αρμοδιότητες του ασκεί ο έτερος Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής του ΟΓΑ.

Τεύχος Β’ 145/25.01.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υποδιοικητής
ΝΙΚΟΣ ΒΙΤΑΝΤΖΑΚΗΣ
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