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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1015 (1)
   Eίσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Tο άρθρο 98 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-

κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρ-
θρου 34 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

2) Τον Κώδικα είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/
2022, Α’ 190).

3) Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των τοπικών γρα-
φείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

4) Το άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
(ν. 4987/2022, Α’ 206).

5) Το άρθρο 14 του ν. 2892/2001 «Ελαφρύνσεις στη 
φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’46).

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

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

8) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

9) Το άρθρο 154 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός 
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινι-
κών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 43).

10) Το υπ’ αρ. 88799/12.12.2019 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

11) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ) την είσπραξη των εσόδων των κάτωθι Δήμων, 
που συστάθηκαν με το άρθρο 154 του ν. 4600/2019, 
όταν τα έσοδα αυτά συμβεβαιώνονται με έσοδα του 
Δημοσίου:

α) ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με ΑΦΜ 996832390

β) ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με ΑΦΜ 996832376

γ) ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ με ΑΦΜ 996937703

δ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ με ΑΦΜ 996937715

ε) ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με ΑΦΜ 996877610

στ) ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ με ΑΦΜ 996959690

ζ) ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ με ΑΦΜ 996991756

2) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω 
παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης πο-
σοστό 20%, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ει-
δικής διάταξης.

3) Το ποσό που παρακρατείται θα αποδίδεται στον 
Α.Λ.Ε. 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού.

4) Η βεβαίωση εσόδων δεν πραγματοποιείται όταν το 
προς βεβαίωση ποσό είναι μικρότερο των (30 €) τριάντα 
ευρώ.

5) Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, 
για οποιαδήποτε αιτία, ολόκληρο το εισπραχθέν ποσό, 
συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού παρακρά-
τησης ως δαπάνη του Δημοσίου για την βεβαίωση και 
είσπραξη υπέρ του τρίτου, βαρύνει τον τρίτο και επι-
στρέφεται από αυτόν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

    2/6669/ΔΠΓΚ (2) 
 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/

31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινό-

μηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 του άρ-

θρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

β) του ν. 5014/2023 «Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνη-
ση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για 
την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 14).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

4. Tο π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

6. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

7. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβα-
ση της εξουσίας υπογραφής ”Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού“ στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσε-
ων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3777).

8. Το υπ’ αρ. 42440/09.02.2023 έγγραφο της Διεύθυν-
σης προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

9. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της διοικητικής τα-
ξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Στο Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού 
Προϋπολογισμού» της ως άνω υπό στοιχεία 2/58493/
ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινό-
μηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», το οποίο καθο-
ρίζει τη διοικητική ταξινόμηση ανά φορέα Κεντρικής 
Διοίκησης:

α) εγγράφεται νέος Ειδικός Φορέας ως εξής:

1039 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Ονομασία

1039 403 0000000 Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών 
Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών

β) καταργούνται οι κάτωθι Ειδικοί Φορείς:

1039 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Ονομασία

1039 801 0000000
Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης 

Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

1039 802 0000000
Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης 
Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων» που καλύπτονται από 

τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
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γ) μετονομάζονται οι κάτωθι Ειδικοί Φορείς ως εξής:

1007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Ονομασία

1007 103 0000000
Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών 
και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του 

τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών

1021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Ονομασία

1021 501 0000000

Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές 
Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν 

στο Υπουργείο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2023

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
    Στην υπό στοιχεία 19353ΕΞ2023/07.02.2023 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομι-

κών «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών», η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 725), στη σελίδα 6810, στην Β’ στήλη, στον 4ο στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«πέρα από το κανονικό ωράριο για 70 υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής»,
στο ορθό:
«πέρα από το κανονικό ωράριο για 82 υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής».

  (Από το Υπουργείο Οικονομικών)   
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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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