
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός οργανικών θέσεων Δικαστικών Επι-
μελητών.

2 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της 
δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση 
κεφαλαίων καθώς και του τρόπου υποβολής της 
δήλωσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 63125οίκ. (1)
   Καθορισμός οργανικών θέσεων Δικαστικών Επι-

μελητών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 48 του ν. 2318/1995 «Κώ-

δικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α’  126) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 4 της υποπαρ. Γ.1 του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (Α’ 94).

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

3. Τα έγγραφα των Εισαγγελιών Εφετών της Χώρας 
καθώς και των Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των οργανικών θέσεων των 
Δικαστικών Επιμελητών για κάθε περιφέρεια Εφετείου 
της Χώρας, ως εξής:

Εφετείο Αθηνών 735

Εφετείο Πειραιώς 150

Εφετείο Ευβοίας 45

Εφετείο Αιγαίου 25

Εφετείο Βορείου Αιγαίου 25

Εφετείο Δωδεκανήσου 40

Εφετείο Λαμίας 46

Εφετείο Θεσσαλονίκης 285

Εφετείο Λάρισας 120

Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας 40

Εφετείο Θράκης 65

Εφετείο Ιωαννίνων 41

Εφετείο Κέρκυρας 30

Εφετείο Πατρών 120

Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος 40

Εφετείο Ναυπλίου 77

Εφετείο Καλαμάτας 30

Εφετείο Κρήτης 30

Εφετείο Ανατολικής Κρήτης 60

Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 
2022, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. Α.1261 (2)
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της 

δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση 

κεφαλαίων καθώς και του τρόπου υποβολής της 

δήλωσης. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 17-31 του ν. 1676/1986 «Καθορισμός 

των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και 
ρύθμιση άλλων θεμάτων.» (Α’  204).

β) του άρθρου πεντηκοστού εβδόμου του ν. 4839/2021, 
«Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικα-
τάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρε-
άς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς 
μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση 
και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας 
και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
cονid- 19» (Α’ 181)

γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 αυτού.

δ) του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ιδίως των άρθρων 
6, 18, 19 και 20.

ε)των άρθρων 81 έως και 86 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό», 
(Α’ 143). 

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/
23-10-2020, απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», (Β’ 4738).

ζ) της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του 
ν. 4093/2012 (Α’ 222), περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 
Β’372) και ειδικότερα την περ. 10 του άρθρου 2 αυτής, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις υπ ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της 
ΑΑΔΕ και υπ ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του 
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

4. Την ανάγκη επικαιροποίησης του τύπου και του 
περιεχομένου της δήλωσης καταβολής του φόρου στη 
συγκέντρωση κεφαλαίων, ειδικά μετά και τη θέσπιση 
των διατάξεων του άρθρου πεντηκοστού εβδόμου του 
ν. 4839/2021.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

1. Επανακαθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της 
δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαί-
ων, όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τον 
τρόπο υποβολής της δήλωσης.

2. Η δήλωση καταβολής του φόρου στη συγκέντρωση 
κεφαλαίων υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής 
Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αι-
τήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ψηφιακή πύλη 
myAADE (myaade.gov.gr). Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση 
αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της, η δήλωση 
υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Με τη δήλωση συνυποβάλλεται το προβλεπόμενο 
στις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 1676/1986, έγγραφο, 
βάσει του οποίου προκύπτει η αξία της πράξης, προκει-
μένου για τον υπολογισμό του φόρου.

4. Για την εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση ή μη υπο-
βολή της δήλωσης καθώς και γενικά για τη διαδικασία 
βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου αυτού εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
(ν. 4174/2013).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02063893112210008*

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,




