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Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1062982
ΕΞ 2022/13-07-2022 (Β΄3806 και 4493) απόφασης
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας μεταφοράς των Τμημάτων
«ΙΑ΄- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων»
και «ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive», καθώς και του
Γραφείου «Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» αυτού, από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)
της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
(Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης
(Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή
και τη μετατροπή του ως άνω Γραφείου σε Τμήμα
αυτής.
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859
ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τη
σύσταση ενός (1) Τμήματος στις Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και ενός
(1) Γραφείου στο Τμήμα Η΄- Δίωξης Λαθρεμπορίου του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς
και ως προς τον ανακαθορισμό επιχειρησιακών
στόχων καιαρμοδιοτήτων Υπηρεσιών της ίδιας
Γενικής Διεύθυνσης.

Αρ. Φύλλου 5647

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1111416 ΕΞ 2022
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1062982
ΕΞ 2022/13-07-2022 (Β΄3806 και 4493) απόφασης
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας μεταφοράς των Τμημάτων
«ΙΑ΄- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και
«ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive», καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης»
αυτού, από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)
της ΑΑΔΕ στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.),
απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή και τη μετατροπή του ως άνω Γραφείου σε Τμήμα αυτής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των υποπερ. αα’, ββ’ και
γγ΄ της περ. θ΄ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου
14, των άρθρων 2, 7, 17 και 37 και των παρ. 1 έως και 5
του άρθρου 41 αυτού και
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄133).
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2. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»
(B’4738) και
β) Δ.ΟΡΓ. Α 1062982 ΕΞ 2022/13-07-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)”
(B’ 4738), ως προς τη μεταφορά των Τμημάτων “ΙΑ΄- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων” και “ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive”, καθώς και του Γραφείου “Υπηρεσίας
myAADElive Θεσσαλονίκης” αυτού, από τη Διεύθυνση
Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ στην Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή, τη
μετατροπή του ως άνω Γραφείου σε Τμήμα αυτής, καθώς
και τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και την
αναστολή λειτουργίας Τμήματος της Δ.ΕΞΥ. και αρμοδιοτήτων Τμημάτων των ως άνω Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ»
(Β΄3806 και 4493), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1092968 ΕΞ 2022/27-09-2022 (Β΄5082) όμοια.
3. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 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 την υπ΄αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την
υπ΄αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».
4. Την ανάγκη εκ νέου ανακαθορισμού της ημερομηνίας μεταφοράς των Τμημάτων «ΙΑ΄- Μητρώου και Εικόνας
Φορολογουμένων» και «ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive»,
καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» αυτού, από τη Δ.ΕΛ. της Γ.Δ.Φ.Δ. της ΑΑΔΕ
στη Δ.ΕΞΥ. και μετατροπής του Γραφείου αυτού σε Τμήμα
της Δ.ΕΞΥ.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1062982 ΕΞ
2022/13-07-2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)”
(B’ 4738), ως προς τη μεταφορά των Τμημάτων “ΙΑ΄- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων” και “ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive”, καθώς και του Γραφείου “Υπηρεσίας
myAADElive Θεσσαλονίκης” αυτού, από τη Διεύθυνση
Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή,
τη μετατροπή του ως άνω Γραφείου σε Τμήμα αυτής,
καθώς και τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και την αναστολή λειτουργίας Τμήματος της Δ.ΕΞΥ.
και αρμοδιοτήτων Τμημάτων των ως άνω Διευθύνσεων
της ΑΑΔΕ» (Β΄3806 και 4493), όπως τροποποιήθηκε με
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την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1092968 ΕΞ 2022/27-09-2022
(Β΄5082) όμοια και ειδικότερα ανακαθορίζουμε, από
07-11-2022 σε 21-11-2022, την ημερομηνία:
α) Μεταφοράς των Τμημάτων «ΙΑ΄- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive»,
καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» που λειτουργεί σε αυτό, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης, από τη Διεύθυνση
Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή
αυτής και τη μετονομασία τους σε «Τμήμα Ζ΄- Μητρώου
και Εικόνας Φορολογουμένων» και «Τμήμα Η΄- Υπηρεσίας myAADElive Αττικής», αντίστοιχα,
β) μετατροπής του «Γραφείου Υπηρεσίας myAADElive
Θεσσαλονίκης» σε Τμήμα της Δ.ΕΞΥ., απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, με τίτλο «Τμήμα Θ΄- Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης», το οποίο εδρεύει
εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, στην Περιφερειακή
Ενότητα (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης και
γ) ισχύος εν γένει των διατάξεων της περ. 1 της παρ. Α’,
της περ. 1 της παρ. Β’ και της παρ. Γ’ αυτής.
B. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις μας,
υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) και
β) Δ.ΟΡΓ. Α 1062982 ΕΞ 2022/13-07-2022 (Β΄3806 και
4493).
Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111419 Ε 2022
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859
ΕΞ 2020/23-10- 2020 απόφασης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τη σύσταση ενός (1) Τμήματος στις Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και ενός
(1) Γραφείου στο Τμήμα Η΄- Δίωξης Λαθρεμπορίου του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς
και ως προς τον ανακαθορισμό επιχειρησιακών
στόχων καιαρμοδιοτήτων Υπηρεσιών της ίδιας
Γενικής Διεύθυνσης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
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(Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των
υποπερ. αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περ. θ’ της παρ. 4, των παρ. 1
και 5 και του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27,
καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄133),
γ) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
(Α΄265),
δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (A΄ 143),
ε) του π.δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και
καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄265) και
στ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 Α΄ 98) σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19
του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’4738) και ειδικότερα τα άρθρα 55, 56, 58, 77 και 78 και του Παραρτήματος
2 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ» αυτής.
3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: α) το
από 13 και 15-04-2022, 18-08-2022 (δύο μηνύματα),
15-09-2022 και 21 και 27-10-2022 του Προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), β) το από 19-09-2022
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) και γ) το από 03-10-2022 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων
και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) και το από 12-10-2022 του
ιδίου, με το συνημμένο σε αυτό Ενημερωτικό Σημείωμα του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., με την από
03-10-2022 επισημειωματική εγκριτική πράξη του Διοικητή.
4. Τα υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 136210ΕΞ 2022
ΕΜΠ/21-4-2022 και Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1108041ΕΞ 2022/
25-10-2022 έγγραφα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)
της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ
1114327ΕΞ2021/22-12-2021 (Α.Δ.Α. 62ΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΩ7)
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.
5. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου 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 την υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».
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6. Την ανάγκη: α) σύστασης ενός (1) επιπλέον Τμήματος στις Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων
και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), με
τίτλο «Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων» και
κατ’ επέκταση ανακαθορισμού επιχειρησιακών στόχων
και αρμοδιοτήτων της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), με στόχο την αποτελεσματικότερη
εποπτεία, συντονισμό και καθοδήγηση των Τελωνείων,
β) σύστασης ενός (1) Γραφείου στο Τμήμα «Η΄- Δίωξης
Λαθρεμπορίου του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών
Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Γραφείο Διαχείρισης Θεμάτων
Συνοδών και Σκύλων Ανιχνευτών» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, στα πλαίσια ενίσχυσης του ελεγκτικού τελωνειακού μέσου «Σκύλοι- Ανιχνευτές» και γ) επέκτασης της
δυνατότητας διενέργειας της ταμειακής και λογιστικής
διαχείρισης των εξαρτημένων Τελωνείων Β΄ τάξεως, και
από υπαλλήλους αυτών, προκειμένου να διασφαλισθεί
η εύρυθμη λειτουργία αυτών.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται, από την αύξηση των επιδομάτων
θέσεων ευθύνης, δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
με ποσό ύψους, περίπου, χιλίων εξακοσίων ενενήντα δύο
ευρώ (1.692 €), για το έτος 2022 και με ποσό ύψους δέκα
χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ (10.154 €) για
κάθε επόμενο έτος, η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. της
Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζόμενους»
του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 της ΑΑΔΕ και η
οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών
του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), αποφασίζουμε:
Α. 1) Συνιστούμε στις Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.)
Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ.
και Ε.Φ.Κ.) από ένα (1) επιπλέον Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα
Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων» και καθορίζουμε τις
αρμοδιότητες αυτού και τους κλάδους από τους οποίους δύναται να προέρχεται ο Προϊστάμενος αυτού, καθώς και τη θέση του Προϊσταμένου αυτού μεταξύ των
θέσεων ευθύνης της Αρχής, για την οποία δεν υπάρχει
δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για
την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για
μια πλήρη θητεία.
2) Ανακαθορίζουμε: α) τους επιχειρησιακούς στόχους
των Τ.Π. και β) τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης», «Β΄- Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης» και «Δ΄- Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών
Καθεστώτων και Αξιών» των Τ.Π. Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και των Τμημάτων «Α΄- Διοικητικής- Νομικής
Υποστήριξης και Δικαστικού» και «Β΄- Τελωνειακών - Δασμολογικών Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ., Ειδικών Καθεστώτων
και Αξιών» της Τ.Π. Αχαΐας.
3) Ανακαθορίζουμε: α) τους επιχειρησιακούς στόχους
της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)
και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της
Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και β) τις αρμοδιότητες του «Γραφείου
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Νομικής Υποστήριξης» του Αυτοτελούς Τμήματος «Α΄Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης» των ΕΛ.Υ.Τ.
4) Παύουμε τη λειτουργία των Γραφείων «Α΄ - Αξιολόγησης Διαδικασιών» και «Β- Ελέγχου Ενέργειας» του
Αυτοτελούς Τμήματος «Γ΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και
Λοιπών Ειδικών Ελέγχων» των ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, μετονομάζουμε το Τμήμα αυτό σε «Αυτοτελές Τμήμα Γ΄- Ειδικών Ελέγχων» και ανακαθορίζουμε τις
αρμοδιότητες αυτού.
5) Συνιστούμε στο Τμήμα «Η΄- Δίωξης Λαθρεμπορίου»
του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης
της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. ένα (1) Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο
Διαχείρισης Θεμάτων Συνοδών και Σκύλων Ανιχνευτών»
και καθορίζουμε τις αρμοδιότητές του.
6) Επεκτείνουμε τη δυνατότητα διενέργειας της ταμειακής και λογιστικής διαχείρισης των εξαρτημένων
Τελωνείων Β΄ τάξεως και από υπαλλήλους αυτών.
Β. Ύστερα από τα ανωτέρω, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄4738), ως εξής:
1) Στο άρθρο 55 «Τελωνειακές Περιφέρειες»:
α) αντικαθιστούμε τις παρ. 1 και 3 αυτού, ως εξής:
«1.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Τ.Π. Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας είναι οι κάτωθι: (α) Η αποτελεσματική εποπτεία και ο έλεγχος των υπαγόμενων στη χωρική
τους αρμοδιότητα Τελωνείων, καθώς και ο συντονισμός
και η καθοδήγηση των Προϊσταμένων αυτών για τη:
αα) βέλτιστη λειτουργία τους και ββ) διασφάλιση της
ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής, της δασμολογικής και κάθε άλλης συναφούς
νομοθεσίας, καθώς και των λειτουργικών διαδικασιών,
που εφαρμόζονται από αυτά, η παροχή κατευθύνσεων, σε
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, καθώς και η παροχή οδηγιών και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν ή
η προώθησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κεντρικής
Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. ή τυχόν άλλων Γενικών
Διευθύνσεων, με προτάσεις για την επίλυσή τους.
(β) Η συνδρομή στα Τελωνεία αρμοδιότητάς τους, σχετικά με τον τελικό προσδιορισμό της δασμοφορολογητέας αξίας οχημάτων και εισαγόμενων εμπορευμάτων,
προς αποφυγή υποτιμολογήσεων και υπερτιμολογήσεων.
(γ) Η προώθηση του θεσμού των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (Ε.Ο.Φ.), τελωνειακών απλουστεύσεων, Ειδικών Καθεστώτων και των λοιπών τελωνειακών
διαδικασιών».
«3.- Οι Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας διαρθρώνονται ως εξής:
I. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, σε έξι (6) Τμήματα:
α) Τμήμα Α΄ - Διοικητικής Υποστήριξης.
β) Τμήμα Β΄- Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης.
γ) Τμήμα Γ΄- Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.
δ) Τμήμα Δ΄ - Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών
Καθεστώτων και Αξιών.
ε) Τμήμα Ε΄ - Αμοιβαίας Συνδρομής και Προστασίας
Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
στ) Τμήμα ΣΤ΄- Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων.
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II. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, σε πέντε (5)
Τμήματα:
α) Τμήμα Α΄ - Διοικητικής Υποστήριξης.
β) Τμήμα Β΄ - Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης.
γ) Τμήμα Γ΄- Τελωνειακών Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ.
δ) Τμήμα Δ΄- Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών.
ε) Τμήμα Ε΄- Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων.
III. Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας, σε τρία (3) Τμήματα:
α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής- Νομικής Υποστήριξης και
Δικαστικού.
β) Τμήμα Β΄- Τελωνειακών- Δασμολογικών Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ., Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών.
γ) Τμήμα Γ΄- Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων.».
β) Στην υποπαρ. I «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.)
Αττικής» της παρ. 4 αυτού:
αα) Αντικαθιστούμε την περ. α΄ «Τμήμα Α΄- Διοικητικής
Υποστήριξης», ως εξής:
«α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης
(αα) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση στοιχείων που
αφορούν σε θέματα λειτουργίας των Τελωνείων αρμοδιότητάς της, η διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών
τους σε λειτουργικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, σε μέσα δίωξης και λοιπά μέσα
ελέγχου, καθώς και των αναγκών τους σε ανθρώπινο
δυναμικό και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Α.Τ.Υ.
της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. τόσο για τα ανωτέρω, όσο και για
την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και εφαρμογών,
για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων των ως άνω
Τελωνείων.
(ββ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των
υπαλλήλων της Τελωνειακής Περιφέρειας και των Τελωνείων αρμοδιότητάς της και η υποβολή προτάσεων στο
Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., σχετικά με τις απαιτούμενες
εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών και με τους προς επιμόρφωση υπαλλήλους. Η συνδρομή στη διοργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και λοιπών
εκπαιδευτικών δράσεων για τους ως άνω υπαλλήλους, με
τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., καθώς και με
άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, όπου απαιτείται.
(γγ) Η παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των οικείων Τελωνείων για την:
i) Εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, η παρακολούθηση της έγκαιρης εφαρμογής αυτών,
η συγκέντρωση των στοιχείων, που αφορούν στην πορεία των διαδικασιών εκκαθάρισης, καθώς και η έγκαιρη
ενημέρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης,
ii) ορθολογική διαχείριση των χώρων στέγασης των Τελωνείων και για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων
ασφάλειας και υγιεινής αυτών, καθώς και η συγκέντρωση
στοιχείων εφαρμογής των ανωτέρω και η ενημέρωση
των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών.
(δδ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της
Διεύθυνσης, καθώς και η υποβολή πρότασης στο Α.Τ.Υ.
της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., για τον ετήσιο προϋπολογισμό εξόδων της Διεύθυνσης, καθώς και η εκτέλεση αυτού.
(εε) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού
πλαισίου περί προμηθειών για την ανάθεση προμηθειών
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και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης και των υφιστάμενων οργανικών μονάδων αυτής.
(στστ) Η μέριμνα για τη χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών και την παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές, καθώς και οι διαδικαστικές ενέργειες
για την άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με τη
γνωμάτευση των παραπάνω Επιτροπών.
(ζζ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας
ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
(ηη) Η παρακολούθηση της ορθής διαχείρισης των
αποθεμάτων των εντύπων από τα Τελωνεία, αρμοδιότητας της Τ.Π. και η υποβολή συνολικού αιτήματος στο
Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. για την εκτύπωση αυτών.
(θθ) Η έκδοση αποφάσεων επιστροφών αχρεωστήτως εισπραχθέντων των Τελωνείων Β΄ τάξεως των Nομών Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος
και Αρκαδίας και η αλλαγή του Τελωνείου επιστροφής,
όπου απαιτείται επιστροφή από τον ίδιο κωδικό προϋπολογισμού.
(ιι) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Τ.Α.), αρμοδιότητάς της.
(ιαια) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής
Υπερημεριών του άρθρου 41 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265)
και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή, του άρθρου 5 του ν. 718 /1977 (Α΄304).
(ιβιβ) Η πανελλαδική διαχείριση (παραλαβή, αποθήκευση, τήρηση Μητρώου, διανομή και παράδοση) των
τελωνειακών μέσων δίωξης και λοιπών μέσων ελέγχου
που υποδεικνύονται από τη Δ.Σ.Τ.Ε.Π. της ίδιας Γενικής
Διεύθυνσης. Η διαχείριση των μολυβδοσφραγίδων των
Τελωνείων, μέχρι την αντικατάστασή τους, καθώς και η
διαχείριση του οπλισμού αυτών, μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας άρσης του παλαιού οπλισμού, θα ασκείται από την Τελωνειακή Περιφέρεια, μόνο για τα Τελωνεία των Nομών Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας,
Αργολίδος και Αρκαδίας.
(ιγιγ) Ο προγραμματισμός, η παραλαβή και η διαχείριση των ειδών ιματισμού των υπαλλήλων των Τελωνείων
όλης της Επικράτειας.
(ιδιδ) Η τήρηση και η διαχείριση γενικού αρχείου της
Διεύθυνσης και η μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.».
ββ) Αντικαθιστούμε την υποπερ. στστ΄ της περ. β΄
«Τμήμα Β΄- Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης», ως
εξής:
«(στστ) Η παραλαβή και η καταχώριση των προγραμμάτων πλειστηριασμού και πτωχεύσεων και η κοινοποίηση αυτών στα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τ.Π. και στις
λοιπές Τ.Π..».
γγ) Αντικαθιστούμε την περ. δ΄ «Τμήμα Δ΄ - Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών»,
ως εξής:
«δ) Τμήμα Δ΄- Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών
Καθεστώτων και Αξιών
(αα) Η παροχή οδηγιών στα Τελωνεία αρμοδιότητας
της Τ.Π., για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς
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και η απάντηση σε αναφορές τους. Η διαβίβαση, με σχετική εισήγηση, στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Δ.Τ. και
Ε.Φ.Κ., μόνο των αναφορών που αφορούν στη ρύθμιση
ισχυουσών διατάξεων της τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας.
(ββ) Η απάντηση σε ερωτήματα πολιτών και επιχειρήσεων, αναφορικά με την εφαρμογή της ισχύουσας τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας, αρμοδιότητας
του Τμήματος και η διαβίβαση στις αρμόδιες Διευθύνσεις
της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, μόνο των ερωτημάτων που
χρήζουν απάντησης σε δεύτερο βαθμό και των ερωτημάτων - αιτημάτων, που αφορούν στην ρύθμιση ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, καθώς
και εγκυκλίων. Η ενημέρωση και η παροχή πληροφοριών
και συμβουλών στις επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση των
τελωνειακών δραστηριοτήτων και για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους, τόσο στη συνήθη, όσο και
στην απλουστευμένη διαδικασία.
(γγ) Η παροχή στοιχείων, μέσω του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τον Φ.Π.Α.(VIES), στα Τελωνεία
αρμοδιότητάς της κατόπιν αιτημάτων αυτών.
(δδ) Η εφαρμογή των διατάξεων κανονιστικού χαρακτήρα στον τομέα του Φ.Π.Α. κατά το μέρος που εμπίπτει
στις αρμοδιότητες του Τμήματος.
(εε) Η συγκέντρωση: i) και η τήρηση των σχετικών τιμολογίων εισαγωγής, η συγκέντρωση, η τήρηση και η παροχή των αναγκαίων στοιχείων για τον τελικό καθορισμό
από τις τελωνειακές Αρχές της δασμολογητέας αξίας των
οχημάτων, τα οποία τελωνίζονται στα Τελωνεία αρμοδιότητάς της. Ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας οχημάτων για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης,
η τήρηση και ο έλεγχος σχετικών στοιχείων και η συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση της
πραγματικής κατάστασης μεταχειρισμένων επιβατικών
αυτοκινήτων, ii) η τήρηση και η παροχή των αναγκαίων
στοιχείων για τον τελικό καθορισμό από τις τελωνειακές Αρχές της δασμολογητέας και της φορολογητέας
αξίας των εμπορευμάτων, τα οποία τελωνίζονται στα
Τελωνεία αρμοδιότητάς της. Ο έλεγχος κάθε στοιχείου
και η έκδοση σχετικών αποφάσεων για την προσθήκη
οφειλόμενων royalties και διαδοχικών πωλήσεων στη
διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/1992 και
στο άρθρο 147 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/1993. Ο επανέλεγχος
στοιχείων για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας,
όπου κρίνεται απαραίτητο.
(στστ) Η ενημέρωση, για όλη την Επικράτεια, του υποσυστήματος αξιών του πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων με τις τιμές λιανικής ή χονδρικής πώλησης οχημάτων, κατά περίπτωση και πρόσθετου εξοπλισμού αυτών.
(ζζ) Η παρακολούθηση της ορθής και της ομοιόμορφης εφαρμογής από τα Τελωνεία της διαδικασίας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και η εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της
υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό
της χώρας.
(ηη) Η τήρηση για τους Nομούς Αττικής, Εύβοιας,
Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας, διαδικασιών και διατυπώσεων για την παραλαβή αιτήσεων, τον έλεγχο δικαιολογητικών, την έκδοση, την πα-
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ρακολούθηση, την τροποποίηση, την αναστολή, την
ανάκληση, την ακύρωση και την επανεξέταση αδειών:
i) Τελωνειακής Αποταμίευσης, ii) Αποθηκών Προσωρινής
Εναπόθεσης, iii) Αποθηκών Ανεφοδιασμού ενωσιακών
γεωργικών προϊόντων, τα οποία δικαιούνται επιστροφής,
iv) Εγκεκριμένων Εξαγωγέων ως προς την καταγωγή ή
την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, v) Τελωνειακής Αποθήκευσης εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών
και vi) Αδειών και τήρησης Λογιστικής Αποθήκης εντός
Ελεύθερης Ζώνης.
(θθ) Η τήρηση για τους Nομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας, διαδικασιών και
διατυπώσεων για την παραλαβή αιτήσεων, τον έλεγχο
δικαιολογητικών, την έκδοση, την παρακολούθηση, την
τροποποίηση, την αναστολή και την ανάκληση αδειών
υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής
αποθήκευσης για σκοπούς απαλλαγής Φ.Π.Α.
(ιι) Η χορήγηση έγκρισης πραγματοποίησης εισαγωγής
αγαθών με καθεστώς 42 χωρίς τον ορισμό φορολογικού
αντιπροσώπου.
(ιαια) Η τήρηση για τους Nομούς Αττικής, Εύβοιας,
Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας, διαδικασιών και διατυπώσεων για την έκδοση, την τροποποίηση,
την παράταση προθεσμίας λήξης της άδειας, την παράταση προθεσμίας λήξης του καθεστώτος, την αναστολή
και την ανάκληση αδειών υπαγωγής στο καθεστώς του
Ειδικού Προορισμού, της Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και της Τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.
(ιβιβ) Η τήρηση διαδικασιών και διατυπώσεων για την
έκδοση, την επανεξέταση, την αναστολή, την τροποποίηση, την ανάκληση και την ακύρωση των αδειών συνολικής εγγύησης για τη χρήση αδειών ειδικών καθεστώτων,
προσωρινής εναπόθεσης, καθώς και άλλης διαδικασίας
που σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, απαιτείται συνολική εγγύηση.
(ιγιγ) Η χορήγηση παρατάσεων για τους Nομούς
Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και
Αρκαδίας, αναφορικά με την απαλλαγή του Φ.Π.Α. της
εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για
παράδοση σε υποκείμενους στον Φ.Π.Α. εγκατεστημένους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(ιδιδ) Η σύσταση και η συγκρότηση Επιτροπών, για
τα Τελωνεία των Nομών Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας και η έκδοση σχετικών
αποφάσεων για τον καθορισμό: i) του ποσοστού συμμετοχής των πρώτων υλών, που θα παραληφθούν με το
καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, επί των
παράγωγων προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες τελειοποίησης και πρόκειται να επανεξαχθούν με
απαλλαγή Φ.Π.Α. ή να επανεξαχθούν ή να παραδοθούν
ενδοκοινοτικά, ii) του ποσοστού συμμετοχής των πρώτων υλών, που θα παραληφθούν με απαλλαγή Φ.Π.Α.,
επί των παράγωγων προϊόντων που προκύπτουν από τις
εργασίες τελειοποίησης και πρόκειται να επανεξαχθούν
ή να παραδοθούν ενδοκοινοτικά, iii) του είδους και της
ποσότητας καυσίμων που αναλώθηκαν από την αιτούσα εταιρεία για την παραγωγή έτοιμων προϊόντων που
έχουν εξαχθεί, προκειμένου να επιστραφεί ο Ε.Φ.Κ .επί
των εξαχθέντων προϊόντων.
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(ιειε) Η παρακολούθηση για όλη την Επικράτεια:
i) απαλλαγών με βάση το καθεστώς τελωνειακών ατελειών και προσωρινής εισαγωγής, ii) ειδών και οχημάτων
που έχουν παραληφθεί με ειδικές διατάξεις δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών.
(ιστιστ) Η εγγραφή στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων REX.»
δδ) προσθέτουμε νέα περ. στ΄, η οποία έπεται της περ. ε΄,
ως εξής:
«στ) Τμήμα ΣΤ΄- Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων.
(αα) Η εποπτεία, ο έλεγχος, ο συντονισμός και η καθοδήγηση των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τ.Π.
(ββ) Η παρακολούθηση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής από τα Τελωνεία αρμοδιότητάς της,
των νομοθετικών διατάξεων, κανονιστικών πράξεων,
εγκυκλίων και οδηγιών, καθώς και των λειτουργικών
διαδικασιών, η παροχή κατευθύνσεων σε αυτά, στις
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, καθώς και η επίλυση
σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτά ή η προώθησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κ.Υ. της Γ.Δ.Τ. και
Ε.Φ.Κ. ή τυχόν άλλων Γενικών Διευθύνσεων, με προτάσεις
για την επίλυσή τους, καθώς και η υποβολή προτάσεων,
αρμοδίως, για την απλούστευση των λειτουργικών διαδικασιών που εφαρμόζονται από αυτά και για τη βελτίωση
των πληροφοριακών συστημάτων.
(γγ) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των κανόνων
που αφορούν στην υποβάθμιση και αναβάθμιση των
αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνου στην εισαγωγή
και εξαγωγή.
(δδ) Η διενέργεια: i) δειγματοληπτικών ή στοχευμένων
ελέγχων, για την διαπίστωση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής από τα Τελωνεία της τελωνειακής,
δασμολογικής και λοιπής συναφούς νομοθεσίας, καθώς
και των διαδικασιών που εφαρμόζονται από αυτά και η
κοινοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ και
στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.), ii) δειγματοληπτικών ελέγχων, σε θέματα βεβαίωσης οφειλών,
λήψης αναγκαστικών μέτρων, χαρακτηρισμού οφειλών
ως ανεπίδεκτων είσπραξης και Παραδοσιακών Ιδίων Πόρων (Π.Ι.Π.), προκειμένου να διαπιστωθεί η λήψη όλων
των νόμιμων και τυχόν ενδεδειγμένων πρόσθετων ενεργειών, με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και iii) τακτικού
και έκτακτου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου
των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων
και ο καταλογισμός των ευθυνών σε βάρος των υπαιτίων
υπαλλήλων στα Τελωνεία αρμοδιότητάς της. Η σύνταξη
σχετικών πορισματικών εκθέσεων, στα πλαίσια της εν
λόγω αρμοδιότητας.
(εε) Η διαπίστωση της απώλειας αποδεικτικών είσπραξης και άλλων τίτλων πληρωμής στα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας και η έγκριση για
την έκδοση από τα Τελωνεία αντιγράφων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 97 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
(στστ) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των
ποσοτικών στόχων των Τελωνείων αρμοδιότητάς της,
όπως αυτοί τίθενται από τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Τ. και
Ε.Φ.Κ. και η παροχή οδηγιών για την εντατικοποίηση των
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δράσεων, σε περιπτώσεις απόκλισης από τους στόχους
αυτούς. Η συγκέντρωση των απολογιστικών στοιχείων
των τεθέντων, ανά δράση, ποσοτικών στόχων αυτών, η
επιχειρησιακή ανάλυσή τους και η υποβολή τους στο
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (A.T.Y.) της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.
και στις αρμόδιες Διευθύνσεις αυτής. Η αξιολόγηση των
τεθέντων στόχων, ανά οργανική μονάδα και η υποβολή
προτάσεων στο προαναφερθέν Τμήμα και στις αρμόδιες
Διευθύνσεις, για την αναπροσαρμογή τους, βάσει της
εξέλιξης της οικονομικής δραστηριότητας και των τάσεων απάτης και δασμοφοροδιαφυγής που εντοπίζονται
σε τοπικό επίπεδο.
(ζζ) Η συνολική αξιολόγηση των Τελωνείων αρμοδιότητάς της, ως προς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα τους και η υποβολή τεκμηριωμένων
προτάσεων, τόσο στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Δ.Τ.
και Ε.Φ.Κ., όσο και στο Α.Τ.Υ. αυτής, για θέματα που αφορούν στη διοικητική και επιχειρησιακή οργάνωση και
λειτουργία τους.
(ηη) Η μέριμνα για τη συλλογή από τα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τ.Π.: i) των απαιτούμενων εκάστοτε, προκαθορισμένων ή έκτακτων στοιχείων και η υποβολή τους
στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και ii) των
τριμηνιαίων στοιχείων για εκκρεμή τελωνειακά παραστατικά και εκκρεμείς υποθέσεις βεβαιωμένων και μη
βεβαιωμένων οφειλών, αναφορικά με δασμούς, φόρους
και πολλαπλά τέλη, η επεξεργασία αυτών και η υποβολή
συγκεντρωτικών πινάκων στις αρμόδιες Διευθύνσεις της
Κ.Υ. της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ και στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.
(θθ) Η συνεργασία, με τη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) και με
άλλες δημόσιες αρχές, για τη διοργάνωση κοινών επιχειρήσεων ελέγχου, με συμμετοχή και Τελωνείων αρμοδιότητας της Τ.Π.
(ιι) Η σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων των διαγραφών επιστροφών δασμών των Τελωνείων αρμοδιότητάς της, σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση και η υποβολή
αυτών στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.)
της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.
(ιαια) Η παρακολούθηση της έγκαιρης καταχώρισης
και της ενημέρωσης των υποθέσεων των Τμημάτων
Δικαστικού ή των Τμημάτων που χειρίζονται θέματα
δικαστικού των Τελωνείων αρμοδιότητας της Τ.Π., στο
αντίστοιχο υποσύστημα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων.».
γ) Στην υποπαρ. II «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» της παρ. 4 αυτού, αντικαθιστούμε
την περ. α΄«Τμήμα Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης», την
περ. δ΄«Τμήμα Δ΄- Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών» και προσθέτουμε νέα περ. ε΄«Τμήμα
Ε΄- Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων», ως εξής:
«α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής Υποστήριξης (αα) Οι ίδιες
αρμοδιότητες με αυτές:
i) Των υποπερ. αα΄ έως και ηη΄, ιι΄, ιαια΄και ιδιδ΄ του
ομώνυμου Τμήματος της Τ.Π. Αττικής,
ii) της υποπερ. ης θθ΄ του ίδιου ως άνω Τμήματος, για
τους Nομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας,
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Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας,
iii) του δεύτερου εδαφίου της υποπερ. ιβιβ΄ του ίδιου
ως άνω Τμήματος της Τ.Π. Αττικής, για τα Τελωνεία των
ως άνω Nομών,
(ββ) Οι επιδόσεις καταλογιστικών πράξεων, κλήσεων
σε απολογία και λοιπών εγγράφων, των εκτός Θεσσαλονίκης Τελωνείων, στον Nομό Θεσσαλονίκης.»,
«δ) Τμήμα Δ΄- Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών
Καθεστώτων και Αξιών»
Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές:
(αα) των υποπερ. αα' έως και εε', ζζ' και ιστιστ’, του Τμήματος Δ' της Τ.Π. Αττικής και
(ββ) των υποπερ. ηη’ έως και ιδιδ’ του ίδιου ως άνω
Τμήματος της Τ.Π. Αττικής, για τα Τελωνεία των Nομών
Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών,
Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.
ε) Τμήμα Ε΄- Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων
Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος της Τ.Π. Αττικής»
δ) αντικαθιστούμε την υποπαρ. IIΙ «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΑΧΑΙΑΣ» της παρ. 4, ως εξής:
«ΙΙΙ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΑΧΑΪΑΣ
α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής- Νομικής Υποστήριξης και
Δικαστικού Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές,
(αα) των υποπεριπτώσεων αα’ έως και ηη΄, ιι΄, ιαια΄και
ιδιδ’ του Τμήματος Α’ της Τ.Π. Αττικής,
(ββ) της υποπερ.ης θθ΄ του ίδιου ως άνω Τμήματος της
Τ.Π. Αττικής, για τα Τελωνεία των Nομών Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος,
Λακωνίας και Μεσσηνίας,
(γγ) του δεύτερου εδαφίου της υποπερ.ης ιβιβ΄ του
ίδιου ως άνω Τμήματος της Τ.Π. Αττικής, για τα Τελωνεία
των ως άνω Nομών,
(δδ) των υποπερ. εε΄έως και ηη’ του Τμήματος Β΄ της
Τ.Π. Αττικής,
(εε) της υποπερ. ιι΄ του ως άνω Τμήματος, για όλα τα
εξαρτημένα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής
Περιφέρειας.
β) Τμήμα Β΄- Τελωνειακών-Δασμολογικών Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ., Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών.
Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές:
(αα) Των υποπερ. αα΄ έως και ζζ΄, ιστιστ΄ και ιηιη΄, του
Τμήματος Γ’ της Τ.Π. Αττικής,
(ββ) της υποπερ. ιβιβ’ και ιζιζ’ του ίδιου ως άνω Τμήματος της Τ.Π. Αττικής, για τους Nομούς Αχαΐας, Ζακύνθου,
Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας,
(γγ) των υποπερ. αα' έως και εε', ζζ' και ιστιστ’, του Τμήματος Δ' της Τ.Π. Αττικής,
(δδ) των υποπερ. θθ΄, ιι΄, ιγιγ’, ιδιδ’ του ίδιου ως άνω
στην υποπερ.η γγ’ οριζόμενου Τμήματος της Τ.Π. Αττικής, για τους Nομούς Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας,
Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
γ) Τμήμα Γ΄- Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων
Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος της Τ.Π. Αττικής.»
2) Στο άρθρο 56 «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών
Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε. και Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων
(ΕΛ.Υ.Τ.)»:
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α) Στην ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών
Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε)»: αντικαθιστούμε την παρ. 1 αυτής, ως
εξής:
«1.- Η Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων
(Ε.Υ.Τ.Ε.) εποπτεύει τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων
(ΕΛ.Υ.Τ.). και οι επιχειρησιακοί στόχοι της είναι οι κάτωθι:
(α) Η επιτυχής και αποτελεσματική εποπτεία, ο έλεγχος, ο συντονισμός και η καθοδήγηση των ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής
και Θεσσαλονίκης για την εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία τους.
(β) Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των
ΕΛ.Υ.Τ. και η γενικότερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας
και της αποτελεσματικότητας αυτών, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για την αναπροσαρμογή των
ποσοτικών στόχων καθώς και για θέματα οργάνωσης
των υπηρεσιών αυτών.
(γ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των πάσης φύσεως αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων λογιστικών
ελέγχων και ελέγχων δίωξης που διενεργούνται από τις
ΕΛ.Υ.Τ.
(δ) Η διασφάλιση της συνεργασίας των ΕΛ.Υ.Τ. με
ελεγκτικές ή διωκτικές υπηρεσίες εντός και εκτός της
Α.Α.Δ.Ε. για την αποτελεσματική διεξαγωγή τοπικών και
εθνικών επιχειρήσεων ελέγχου για την καταπολέμηση
του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής.
(δ1) Η επιχειρησιακή υποστήριξη των ελεγκτικών δράσεων όλων των οργανικών μονάδων της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.
(ε) Η υποβολή προτάσεων προς το Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Τ. και
Ε.Φ.Κ., για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων της
Ε.Υ.Τ.Ε.».
β) Στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ «Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής» της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β΄ «Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση, κατά τόπον αρμοδιότητα
και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των ΕΛ.Υ.Τ.»:
αα) αντικαθιστούμε την παρ. 1 αυτής, ως εξής:
«1.- Η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ.
Αττικής) εποπτεύεται από την Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) και οι επιχειρησιακοί στόχοι
της είναι οι κάτωθι:
(α) Ο εντοπισμός, η καταπολέμηση και η τιμωρία
της αποφυγής/διαφυγής δασμών, φόρων και λοιπών
επιβαρύνσεων, μέσω των εκ των υστέρων λογιστικών
έλεγχων στις επιχειρήσεις για την ορθή εφαρμογή των
διαδικασιών, των διατυπώσεων, των απαγορεύσεων και
των περιορισμών, που προβλέπονται από την ισχύουσα
εθνική και ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία.
(β) Η πρόληψη και η καταστολή του λαθρεμπορίου
και του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της
παρατυπίας και, γενικά, των τελωνειακών παραβάσεων, με σκοπό την υποστήριξη του υγιούς εμπορίου,
τη διαφύλαξη της ασφάλειας και την προστασία των
πολιτών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος.
(γ) Η επιχειρησιακή συνδρομή, κατά τη διενέργεια
των εκ υστέρων ελέγχων των Τελωνείων, η οποία επιτυγχάνεται με την παροχή πληροφόρησης, μέσω αξιολόγησης και ανάλυσης κινδύνου των πάσης φύσεως
πληροφοριών.
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(δ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των πάσης φύσεως αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων λογιστικών
ελέγχων και ελέγχων δίωξης που διενεργούνται από τα
Τελωνεία που υπάγονται στη χωρική της αρμοδιότητα.
(ε) Η υποβολή προτάσεων προς το Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Τ. και
Ε.Φ.Κ., για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων της
ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.»
ββ) αντικαθιστούμε την υποπερ. α΄ «Γραφείο Α΄- Νομικής Υποστήριξης» της περ. Ι «Αυτοτελές Τμήμα Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης» της υποπαρ. Α΄ της
παρ. 4, ως εξής:
«α) Γραφείο Α΄- Νομικής Υποστήριξης
(αα) Η υποστήριξη επί νομικών θεμάτων που παρουσιάζονται στις υπηρεσίες της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, καθώς και
στην ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.
(ββ) Η παροχή οδηγιών και η εν γένει συνδρομή στα
Τμήματα και στα Γραφεία της ΕΛ.Υ.Τ., για θέματα, σχετικά
με τη διενέργεια προανακριτικών πράξεων, με τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων ελέγχου ή και πορισματικών
αναφορών, με τη διενέργεια λογιστικού ελέγχου επιχείρησης ή ελέγχου δίωξης λαθρεμπορίου, αντίστοιχα.
(γγ) Η μελέτη και η αξιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί υποθέσεων της ΕΛ.Υ.Τ., για τη
βέλτιστη δράση των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης.
(δδ) Η μέριμνα για την υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και για κάθε άλλη
απαιτούμενη ενέργεια, για τη νομική υποστήριξη των
υποθέσεων σε θέματα αρμοδιότητας των οργανικών
μονάδων της Διεύθυνσης.
(εε) Η συλλογή, η τήρηση και η ενημέρωση του αρχείου
της Διεύθυνσης με την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία,
που αφορά σε θέματα της ΕΛ.Υ.Τ. και η τήρηση αρχείου
διοικητικής και ποινικής νομολογίας στα θέματα αυτά.».
γγ) Αντικαθιστούμε την υποπαρ. Α’ «ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ» της
παρ. 2 αυτής, ως εξής:
«Α΄-ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α) Αυτοτελές Τμήμα Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης.
-Στο Τμήμα λειτουργούν δύο (2) Γραφεία, ως κατωτέρω:
(αα) Γραφείο Α’ - Νομικής Υποστήριξης
(ββ) Γραφείο Β’ - Αρχείου Παραστατικών Τελωνείων
β) Αυτοτελές Τμήμα Β΄- Πληροφοριών και Ανάλυσης
Κινδύνου. γ) Αυτοτελές Τμήμα Γ΄- Ειδικών Ελέγχων»
δδ) Αντικαθιστούμε την περ. ΙΙΙ. «Αυτοτελές Τμήμα Γ΄
“Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων”της υποπαρ. Α΄ της παρ. 4, ως εξής:
«ΙΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Γ΄- Ειδικών Ελέγχων
i. (α) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του τρόπου της διεξαγωγής και της αποτελεσματικότητας των
διενεργούμενων από τα Τελωνεία ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ελέγχων και των ελέγχων υποκατάστασης, για τα επιδοτούμενα εξαγόμενα γεωργικά
προϊόντα.
(β) Η παραλαβή των συγκεντρωτικών καταστάσεων
των ίδιων πόρων της Ε.Ε. όλων των Τελωνείων της Επι-
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κράτειας, με ευθύνη των Τελωνείων Α΄ τάξεως και των
κύριων Τελωνείων Α΄ τάξεως, ο λογιστικός και ο διαχειριστικός έλεγχος αυτών, η κατάρτιση και η αποστολή
αντίστοιχων συγκεντρωτικών καταστάσεων όλης της
Επικράτειας στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής
Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
(European Court of Auditors).
(γ) Ο έλεγχος των αποσπασμάτων των Βιβλίων Τελωνειακών Εισπράξεων που αποστέλλονται από τα Τελωνεία, η θεώρησή τους και η αποστολή τους στο Ελεγκτικό
Συνέδριο και στο Τελωνείο Αποστολής.
(δ) Η μέριμνα για την εκτύπωση, την παραλαβή, τη
φύλαξη και τον εφοδιασμό όλων των Τελωνείων της επικράτειας με στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων είσπραξης "Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών".
(ε) Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων
και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση
αδειών Εγκεκριμένου εξαγωγέα και αδειών αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και για την
εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης
για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.
(στ) Ο ετήσιος τακτικός και έκτακτος έλεγχος για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και των διατυπώσεων
που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του
Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της
ηλεκτρικής ενέργειες και του φυσικού αερίου, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
ii. Στο πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του, το
Τμήμα προβαίνει σε σύνταξη σχετικών μηνυτήριωνπορισματικών αναφορών και εκθέσεων ελέγχου, όπου
απαιτείται και σε διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Τελωνειακές ή άλλες Αρχές (όπως, ενδεικτικά, Εισαγγελέα,
Τελωνείο).»
γ) Στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ «Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης)» της ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Β΄ «Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση, κατά τόπον αρμοδιότητα και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των ΕΛ.Υ.Τ.»:
αα) αντικαθιστούμε την υποπαρ. Α’ «ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ» της
παρ. 2 αυτής, ως εξής:
«Α.- ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α) Αυτοτελές Τμήμα Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης.
-Στο Τμήμα λειτουργεί το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
β) Αυτοτελές Τμήμα Β΄- Πληροφοριών και Ανάλυσης
Κινδύνου. γ) Αυτοτελές Τμήμα Γ΄- Ειδικών Ελέγχων»
ββ) αντικαθιστούμε την υποπερ. ΙΙΙ. «Αυτοτελές Τμήμα
Γ΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων», της περ. Α της παρ. 4, ως εξής:
«ΙΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Γ΄- Ειδικών Ελέγχων
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής πλην των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων β΄και δ΄αυτού.»
3) Στο άρθρο 58 «Τελωνεία»:
α) στην περ. ΙΙ της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την
υποπερ. (γ), ως εξής:
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«(γ) Η Ταμειακή και Λογιστική διαχείριση διεξάγεται,
ως εξής:
αα) στα Τελωνεία Α΄ τάξεως και στα κύρια Τελωνεία Α΄
τάξεως, από υπαλλήλους που ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παρ. 1 του άρθρου
28 του ν. 4325/2015 (Α΄47), με πρόταση του Προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου,
ββ) στα εξαρτημένα Τελωνεία Β΄ τάξεως από τον Προϊστάμενο ή τον οριζόμενο από αυτόν υπάλληλο και
γγ) στα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.) των Τελωνείων Α΄ τάξεως (κύριων ή μη) δύναται να ορίζεται
υπάλληλος από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου στο
οποίο υπάγεται, ο οποίος υποβοηθά την εισπρακτική
διαδικασία και ειδικότερα την είσπραξη και την απόδοση
των ποσών και των σχετικών παραστατικών στοιχείων,
στο αρμόδιο Τελωνείο.
Οι ανωτέρω διατάξεις των υποπερ. αα) και ββ) εφαρμόζονται και για τον διαχειριστή ενσήμων ταινιών βιομηχανοποιημένων καπνών.»
β) Στην περ. «XII. Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου» της
υποπαρ. A της παρ. 4 προσθέτουμε νέα υποπερ. 4, η
οποία έπεται της υποπερ. 3, ως εξής:
«4.- Στο Τμήμα Η΄- Δίωξης Λαθρεμπορίου του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κύριου Τελωνείου Α΄ τάξεως, λειτουργεί Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο
Διαχείρισης Θεμάτων Συνοδών και Σκύλων Ανιχνευτών»,
το οποίο είναι αρμόδιο για:
(α) Τη διαχείριση, πανελλαδικά, εκπαιδευτικών δειγμάτων ναρκωτικών ουσιών, καπνικών και χαρτονομισμάτων,
(β) την εκπόνηση, κατ΄ εντολή της Δ.Σ.Τ.Ε.Π., προγραμμάτων εκπαίδευσης νέων συνοδών σκύλων ανιχνευτών
και σκύλων ανιχνευτών και ειδικότερα για θέματα που
αφορούν στον ορισμό των εκπαιδευτών της εκάστοτε
εκπαιδευτικής σειράς, στον καθορισμό του αριθμού των
εκπαιδευομένων, στη διορθωτική εκπαίδευση των σκύλων
ανιχνευτών, καθώς και στην αξιολόγηση και στην πιστοποίηση των συνοδών σκύλων ανιχνευτών και των σκύλων
ανιχνευτών,
(γ) τη μέριμνα και την υποστήριξη των συνοδών σκύλων
ανιχνευτών, κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως μετακινήσεις εκπαιδευόμενων συνοδών
σκύλων ανιχνευτών και σκύλων ανιχνευτών με κατάλληλα
οχήματα και άδειες εισόδου σε ελεγχόμενους χώρους,
(δ) τη μέριμνα σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής
Υποστήριξης, Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών
για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την
υλοποίηση των ως άνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
όπως για δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων
εκπαίδευσης και οχημάτων, ανεφοδιασμού οχημάτων,
εκπαιδευτικού εξοπλισμού και αναλωσίμων και
(ε) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ανωτέρω προγραμμάτων, τη διαπίστωση τυχόν αδυναμιών
καθώς και για τη υποβολή προτάσεων αντιμετώπισής
τους στην Δ.Σ.Τ.Ε.Π.»
4) Στο άρθρο 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών
Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» και ειδικότερα στην υποπαρ. 10 της παρ. Α΄,
προσθέτουμε νέα περ. V., η οποία έπεται της περ. IV, ως
εξής:
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«V. στα Τμήματα Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων των
Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του
κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις
διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α΄ της περ.
1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης».
5) Στο άρθρο 78 «Θέσεις ευθύνης της Αρχής, για τις
οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης
α/α
-1

ΝΟΜΟΣ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
-2

10. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχουν
ασκήσει καθήκοντα για μια πλήρη θητεία.», προσθέτουμε νέα παρ. Γ΄, η οποία έπεται της περ. Β., ως εξής:
«Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Τελωνείων των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας
της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.».
6) Στον Πίνακα του Παραρτήματος 2 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ», αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο με α/α 10,
ως κατωτέρω:

ΤΕΛΩΝΕΙΑ

ΤΑΞΗ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

-3

-4

-5

-6

Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
κύριο
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ Τελωνείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α΄τάξεως
(με έδρα
την Θεσσαλονίκη)

Υποδιεύθυνση,
η οποία
αποτελείται από
τα Τμήματα:

α) Τμήμα
Διοικητικής
Υποστήριξης,
Επίσκεψης
Πλοίων και
Ελέγχου
Ταξιδιωτών

β) Δικαστικού

β) Τμήμα
Δικαστικού

ζ) Εκ των
Υστέρων
Ελέγχων

γ) 1ο Τμήμα
Διαδικασιών

η) Δίωξης
Λαθρεμπορίου

δ) 2ο Τμήμα
Διαδικασιών

θ) Διαχείρισης
Δημοσίου
Υλικού

ε) 3ο Τμήμα
Διαδικασιών

ΑΥΤΟΤΕΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ /
ΓΡΑΦΕΙΑ
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στ) Τμήμα Ε.Φ.Κ.
και Λοιπών
Φορολογιών
ζ) Τμήμα
Εκ των
Υστέρων
Ελέγχων
η) Τμήμα
Δίωξης
Λαθρεμπορίου

θ) Τμήμα
Διαχείρισης
Δημόσιου
Υλικού
Γ.- Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β΄4738) απόφαση.
Δ.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Γραφείο
Διαχείρισης
Θεμάτων
Συνοδών και
Σκύλων
Ανιχνευτών

»
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5647/04.11.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02056470411220012*

