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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του
άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

2

Τροποποίηση της αριθμ. 258623/19.8.2003 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Προϋποθέσεις
χορήγησης έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών
φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό
Κατάλογο» (Β’/1212).

3

Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών
υποχρεωτικής εργασίας, καθώς και νυχτερινής
εργασίας και εξαιρέσιμων, για το προσωπικό που
υπηρετεί στη Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
της Α.Α.Δ.Ε., για το χρονικό διάστημα 1/7 έως
31/10/2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1121
(1)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3
και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013
(Α’/170) όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 67 και 68 του
ν. 4172/2013 (Α’/167) όπως ισχύουν.
3. Το π.δ. 73/2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 125/2016 (Α’210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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5. 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».
6. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
7. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και
372/Β’) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
8. Το π.δ. 142/2017 (Α’/181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν. 4389/27.5.2016 (Α’/94) περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως
ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του
ν. 2753/1999 (A’/249) σύμφωνα με τις οποίες, «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού
αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να
μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων
ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».
11. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22
του ν. 2020/1992 (Α’/34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες
φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
12. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με
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τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του
ειδικού δικτύου TAXISnet.
13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των φυσικών
προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται
μέχρι την 26η Ιουλίου 2018.
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του
ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία
υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 26η
Ιουλίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2018
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 1650/89094
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 258623/19.8.2003 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Προϋποθέσεις
χορήγησης έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών
φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών
φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων
πατάτας για φύτευση μη εγγεγραμμένων στον
Εθνικό Κατάλογο» (Β’/1212).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού
υλικού φυτικών ειδών» (Α’/164), όπως το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2040/1992
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας
και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α’/70).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’/98).
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/210).
3. Την αριθμ. 11226/133908/30.11.2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο
Κόκκαλη» (Β’/3903), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
638/128269/30-11-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β’/4250).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 258623/
19.8.2003 απόφασης
1. Όπου στο κείμενο της αριθμ. 258623/19.8.2003 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β’/1212) αναφέρεται το
Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών
(ΙΕΠΚΦ) νοείται το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού
Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων (ΤΕΠΚΦ).
2. Όπου στο κείμενο της αριθμ. 258623/19.8.2003
απόφασης αναφέρεται η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία
νοείται η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων.
3. Όπου στο κείμενο της αριθμ. 258623/19.8.2003 απόφασης αναφέρονται οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Ελέγχου και Πιστοποίησης ή αρμόδια Περιφερειακή
Υπηρεσία ή Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου
Γεωργίας ή αρμόδια για το πολλαπλασιαστικό υλικό Περιφερειακή Υπηρεσία νοούνται τα Τμήματα Αγροτικής
Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
4. Όπου στο κείμενο της αριθμ. 258623/19.8.2003
απόφασης αναφέρονται ο Σταθμός Ελέγχου Αγενούς
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΑΠΥ) και ο Σταθμός Ελέγχου Σπόρων (ΣΕΣ) νοείται ο Σταθμός Ελέγχου Αγενούς
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων.
5. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 258623/19.8.2003
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για να χορηγηθεί έγκριση αναπαραγωγής ποικιλίας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής της
στον Εθνικό Κατάλογο, πρέπει: α) να έχουν περατωθεί
οι απαιτούμενες για την εγγραφή της στον Εθνικό Κατάλογο δοκιμές του πρώτου έτους για τις κατηγορίες πολλαπλασιαστικού υλικού προβασικός και βασικός ή των
δύο ετών για τις κατηγορίες πολλαπλασιαστικού υλικού
προβασικός, βασικός, πιστοποιημένος, πιστοποιημένος
Α’ αναπαραγωγής και πιστοποιημένος Β’ αναπαραγωγής
και β) τα αποτελέσματα των δοκιμών να την προκρίνουν
για εγγραφή.».
6. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 258623/19.8.2003
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αίτηση της παρ. 1 πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Βεβαίωση του ΤΕΠΚΦ ότι:
αα) πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1
ββ) το πρόσωπο που έχει υποβάλει την αίτηση για την
εγγραφή και τον αναπολλαπλασιασμό είναι ο διατηρητής
της ποικιλίας ή ο αντιπρόσωπός του αν η διατήρηση της
ποικιλίας γίνεται σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.
β) Εξουσιοδότηση του διατηρητή, όταν ο αιτών είναι
αντιπρόσωπός του, με την οποία να τον εξουσιοδοτεί για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού των
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κατηγοριών προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου,
πιστοποιημένου Α’ αναπαραγωγής, πιστοποιημένου Β’
αναπαραγωγής.
7. Η παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθμ. 258623/19.8.2003
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ελέγχει το φάκελο
και χορηγεί την έγκριση αναπαραγωγής της ποικιλίας για την
παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού των κατηγοριών προβασικός, βασικός, πιστοποιημένος, πιστοποιημένος Α’ αναπαραγωγής και πιστοποιημένος Β’ αναπαραγωγής, εφόσον
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1. Η έγκριση αυτή κοινοποιείται στο ΤΕΠΚΦ και στα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής
Ανάπτυξης και Ελέγχων και ισχύει για μία περίοδο αναπαραγωγής. Οι ανωτέρω κατηγορίες πολλαπλασιαστικού υλικού
μπορεί να τεθούν σε εμπορία μόνο μετά την εγγραφή της
ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο.».
8. Η υποπερ. γγ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3
της αριθμ. 258623/19.8.2003 απόφασης αντικαθίσταται
ως εξής:
«γγ) Εξουσιοδότηση του διατηρητή, όταν ο αιτών
είναι αντιπρόσωπός του, με την οποία τον εξουσιοδοτεί για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού των
κατηγοριών προβασικός, βασικός, πιστοποιημένος,
πιστοποιημένος Α’ αναπαραγωγής, πιστοποιημένος Β’
αναπαραγωγής».
9. Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 της αριθμ.
258623/19.8.2003 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 2 ή της παρ. 2 του άρθρου 3.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1096922 ΕΞ2018
(3)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών
υποχρεωτικής εργασίας, καθώς και νυχτερινής
εργασίας και εξαιρέσιμων, για το προσωπικό
που υπηρετεί στη Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., για το χρονικό διάστημα 1/7
έως 31/10/2018.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ (άρθρα 1 - 43) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του
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Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’/94) «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ειδικότερα το άρθρο 2).
2. Το άρθρο 1, υποπαράγραφος Ε.2, παράγραφος 3, περίπτωση γ’, τελευταίο εδάφιο του ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με τον άρθρο 30, παράγραφος 8 του ν. 3296/2004.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α’/176) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 3205/2003 (Α’/297) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Την από 31-12-2011 πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’/268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο
του ν. 4047/2012 (Α’/31).
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’/143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν. 4223/2013 (Α’/287).
7. Τις διατάξεις της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (ΦΕΚ Β’/968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά
τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1114121 ΕΞ 2017/31-07-2017 (ΦΕΚ
Β’/2681), Δ.ΟΡΓ.Α. 1159956 ΕΞ 2017/25-10-2017 (ΦΕΚ
Β’/3861) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1192187 ΕΞ 2017/22-12-2017 (ΦΕΚ
Β’/4700).
8. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017
(ΦΕΚ Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων
Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1066066 ΕΞ 2017/
03-05-2017 (ΦΕΚ Β’/1632), Δ.ΟΡΓ.Α. 1115198 ΕΞ 2017/
28-07-2017 (ΦΕΚ Β’/2742 και 3060) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1166711
ΕΞ 2017/13-11-2017 (ΦΕΚ Β’/3970).
9. Το π.δ. 80/2016 (Α’/145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες», όπως ισχύει
10. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν, καθώς και την απόφαση 39/3-30.11.2017
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017 σχετικά με την ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
11. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’/130
και Β’/372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», και
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την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-09-2013 (Β’/2417)
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του
αρθ. 41 του ν. 4389/2016 (Α’/94), όπως ισχύουν.
12. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, καθώς και εργασία
κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Δ/νση Φορολογικής
Διοίκησης όπως τεκμηριώνεται στο με Αρ. Πρωτ. Γ.Δ.Φ.Δ.
130643 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/4-6-2018 έγγραφο.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 1.136.000,00 € (681.280,00 ευρώ στον
ΚΑΕ 0511, και 454.720,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0512) σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23-180 και Κ.Α.Ε. 0511-0512, σύμφωνα με τις με
αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1093830/18-6-2018 ΕΞ2018 (ΑΔΑ:
Ψ4ΥΜ46ΜΠ3Ζ-ΣΝ0) Αρ. Πρωτ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1093828/186-2018 ΕΞ2018 (ΑΔΑ: ΩΤΥ746ΜΠ3Ζ-9ΗΜ) αποφάσεις
Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Α.Α.Δ.Ε., την Απόφαση Μεταβολών Προϋπολογισμού με Α.Π. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1094691/
19-6-2018, την Μεταβίβαση Πιστώσεων ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ
Α 1091360/13-6-2018 καθώς και τη Βεβαίωση Ύπαρξης
Πίστωσης με ΑΠ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1090187 ΕΞ 2018/12-62018 για την κάλυψη δαπάνης για υπερωρίες, νυχτερινά
- εξαιρέσιμες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γεν.
Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης για τη χρονική περίοδο από
1/7 έως 31/10/2018, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία έως
εκατόν δεκατρείς χιλ. πεντακόσιες σαράντα έξι (113.546)
ώρες και συνολική δαπάνη έως εξακόσιες ογδόντα μία
χιλ. διακόσια ογδόντα ευρώ (681.280,00 €) για επτά χιλ.
διακόσιους τριάντα δύο (7.232) υπαλλήλους της Γενικής
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Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, στον Ειδ. Φορέα
23-180 και ΚΑΕ 0511, και πενήντα έξι χιλ. οκτακόσιες σαράντα (56.840) ώρες με συνολική δαπάνη για νυχτερινά
και εξαιρέσιμες έως τετρακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλ.
επτακόσια είκοσι ευρώ (454.720,00 €) για έξι χιλ. τριακόσιους ενενήντα πέντε (6.395) υπαλλήλους της Γενικής
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης στον Ειδ. Φορέα
23-180 και ΚΑΕ 0512 για τη χρονική περίοδο από 1/7
έως 31/10/2018.
Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κλπ. εργασίας
κατά υπηρεσία θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης. Η μηνιαία
κατανομή, η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής κλπ.
εργασίας και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση
του Προϊσταμένου εκάστης υπηρεσίας της Γεν. Δ/νσης
Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος θα βεβαιώνει και την
πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής εργασίας.
Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Γεν. Δ/νση
Φορολογικής Διοίκησης.
Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις α) εκατόν είκοσι (120)
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, β) τις (96)
ενενήντα έξι ώρες νυχτερινής εργασίας και γ) τις (96)
ενενήντα έξι ώρες κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά
το Β’ εξάμηνο του 2018. Στην ανωτέρω υπερωριακή/
νυχτερινή εργασία, μπορούν να μετέχουν περισσότεροι
υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που εγκρίνονται με την
παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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