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   Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών 

ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσε-

ων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερεια-

κών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγ-

χος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του 

ν. 4914/2022 - Α’ 61). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-

γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021- 2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας 
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» (Α’ 61) 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 38 και την 
παρ. 17 του άρθρου 63.

2. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 15).

3. 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).

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

5. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Τον καθορισμό της διαδικασίας ελέγχου των δημο-
σίων συμβάσεων, στο πλαίσιο των Τομεακών και Περι-
φερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 όπως 
περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 1
Σκοπός και έκταση ελέγχου

1. Ο έλεγχος, κατά τις διατάξεις της παρούσας, αφορά 
στη νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλε-
σης των δημοσίων συμβάσεων που συγχρηματοδοτού-
νται από τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα 
του ΕΣΠΑ 2021-2027, με σκοπό τη διασφάλιση της επι-
λεξιμότητας των δαπανών.

2. Ο έλεγχος αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της διε-
νέργειας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των 
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον κατά πε-
ρίπτωση εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και στην τήρηση 
των αρχών της ίσης μεταχείρισης, απαγόρευσης των δι-
ακρίσεων, προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, 
διαφάνειας, ελεύθερης κυκλοφορίας και του ανταγωνι-
σμού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

3. Ο έλεγχος, κατά τις διατάξεις της παρούσας, δεν υπο-
καθιστά την ελεγκτική αρμοδιότητα άλλων δικαιοδοτι-
κών οργάνων και αρχών. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση 
που η εξεταζόμενη διαδικασία ανάθεσης ή/και σχέδιο 
δημόσιας σύμβασης ή τροποποίησης σύμβασης ελέγχε-
ται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή την Ενιαία Αρχή Δημοσί-
ων Συμβάσεων, οι Διαχειριστικές Αρχές (εφεξής ΔΑ) και 
οι Ενδιάμεσοι Φορείς (εφεξής ΕΦ) λαμβάνουν υπόψη τα 
αποτελέσματα των ελέγχων των οργάνων αυτών και δεν 
απαιτείται η επανάληψη του ελέγχου νομιμότητας που 
διενεργήθηκε, και μέχρι την έκταση του ελέγχου αυτού. 
Οι ΔΑ/ΕΦ δύνανται ωστόσο να υπεισέρχονται σε έλεγχο 
στοιχείων που δεν εξετάστηκαν κατά την έκδοση των 
ελεγκτικών αποφάσεων των οργάνων αυτών.

4. Ο έλεγχος κατά τις διατάξεις της παρούσας, δεν υπο-
καθιστά τις ουσιαστικές ή τεχνικές κρίσεις που εξέφεραν 
τα μονομελή ή συλλογικά όργανα της Αναθέτουσας Αρ-
χής, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης που ελέγχεται. Ωστόσο γίνεται έλεγχος ότι οι 
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ουσιαστικές ή τεχνικές κρίσεις που ενσωματώνονται σε 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής ή σε πρακτικά των οργάνων διενέργειας διαδι-
κασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων 
φέρουν επαρκή αιτιολογία, όπου χρειάζεται.

5. Διοικητικές ή ιδιωτικές διαφορές που ανακύπτουν, 
λόγω ή με αφορμή τη διαδικασία σύναψης ή εκτέλεσης 
δημόσιας συγχρηματοδοτούμενης σύμβασης, δεν διέ-
πονται από την παρούσα απόφαση και δεν αποτελούν 
αντικείμενο ελέγχου στο πλαίσιο αυτό.

Άρθρο 2
Αντικείμενο ελέγχου

1. Ο έλεγχος αφορά στο τεύχος διακήρυξης διαγω-
νισμού (παρ.  2), στο κείμενο της αρχικής σύμβασης 
(παρ. 3), καθώς και στο κείμενο των τροποποιήσεων της 
σύμβασης (παρ. 4), υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 
της παρούσας.

2. Ο έλεγχος διενεργείται στο τεύχος διακήρυξης του 
διαγωνισμού για διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έρ-
γων, προμηθειών ή υπηρεσιών και αφορά στις ακόλου-
θες διαδικασίες του Βιβλίου Ι καθώς και τις αντίστοιχες 
του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016:

α) Ανοιχτές ή κλειστές διαδικασίες των άρθρων 27 και 
28 του ν. 4412/2016 αντίστοιχα. 

β) Συμπράξεις καινοτομίας του άρθρου 31 του ν. 4412/
2016.

γ) Ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση ή 
ανταγωνιστικός διάλογος των άρθρων 29 και 30 αντί-
στοιχα.

δ) Δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 39 του ν. 4412/
2016.

ε) Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 στην πε-
ρίπτωση διενέργειας της διαδικασίας με χρήση τεύχους 
διακήρυξης διαγωνισμού. Διαφορετικά, ήτοι σε περί-
πτωση που η διαδικασία δεν διενεργηθεί βάσει τεύχους 
διακήρυξης, ο έλεγχος διενεργείται επί της αρχής και 
αφορά στη νομιμότητα επιλογής της συγκεκριμένης δι-
αδικασίας ανάθεσης.

στ) Διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανάθεση 
των συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας του άρθρου 119 του 
ν. 4412/2016.

3. Ο έλεγχος διενεργείται στο κείμενο της σύμβασης, 
ενώ αφορά και στο σύνολο της έως τη στιγμή εκείνη ακο-
λουθούμενης διαδικασίας για τις διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών και αφορά:

α) στο σύνολο των διαδικασιών που περιγράφονται 
στις περ. α) έως στ) της παρ. 2, καθώς και

β) στις δημόσιες συμβάσεις του άρθρου  12 του 
ν. 4412/2022 (συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου 
τομέα),

γ) στις δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 118 και 118Α 
του ν. 4412/2022.

4. Ο έλεγχος διενεργείται στο κείμενο τροποποίησης 
σύμβασης που έχει υπογραφεί κατά τις διαδικασίες των 
περ. α) έως στ) της παρ. 2 και της περ. β) της παρ. 3 και 
στο σύνολο της έως τη στιγμή εκείνη ακολουθούμενης 
διαδικασίας.

5. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα 
δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Άρθρο 3
Αρμόδια όργανα ελέγχου

1. Ο έλεγχος διενεργείται από τις Διαχειριστικές Αρχές 
των Προγραμμάτων και τους Ενδιάμεσους Φορείς.

2. Σε περίπτωση που στέλεχος έχει επιφορτιστεί με κα-
θήκοντα της παρούσας και συντρέχει στο πρόσωπό του 
λόγος σύγκρουσης συμφερόντων, γνωστοποιεί αμελλητί 
γραπτώς και αναλυτικά στον αμέσως ιεραρχικά ανώτε-
ρο του τους λόγους που δημιουργούν, κατά τη γνώμη 
του, κώλυμα στην άσκηση των καθηκόντων του και στην 
περίπτωση που οι λόγοι γίνουν αρμοδίως αποδεκτοί, 
οφείλει να απόσχει από τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Άρθρο 4
Χρόνος διενέργειας ελέγχου - Όρια

1. Για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με εκτι-
μώμενη αξία ανώτερη των εκατό χιλιάδων (100.000€) 
ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και για συμβάσεις έργων με εκτιμώμε-
νη αξία ανώτερη των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) 
ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ο έλεγχος της διακήρυξης, της αρχικής 
σύμβασης και του κειμένου της τροποποίησης της σύμ-
βασης του άρθρου 1 λαμβάνει χώρα προληπτικά, πριν 
την έγκριση από τα αρμόδια όργανα του δικαιούχου του 
κειμένου της διακήρυξης, της σύμβασης ή της τροποποί-
ησης αντίστοιχα. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου 
της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 2, ο επί της αρχής έλεγ-
χος διενεργείται, προληπτικά πριν την έγκριση προσφυ-
γής στη διαδικασία αυτή από τα αρμόδια όργανα του 
δικαιούχου, για συμβάσεις με αξία ανώτερη των εκατό 
χιλιάδων (100.000€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και για συμβάσεις 
έργων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των πεντακοσίων 
χιλιάδων (500.000€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

2. Για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των εκατό χιλιάδων 
(100.000€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και για συμβάσεις έργων 
με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των πεντακοσίων 
χιλιάδων (500.000€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ο έλεγχος της δι-
ακήρυξης, της αρχικής σύμβασης και του κειμένου της 
τροποποίησης της σύμβασης του άρθρου 1 λαμβάνει 
χώρα, κατασταλτικά, κατά την υποβολή της πρώτης δή-
λωσης δαπάνης της σύμβασης, με την επιφύλαξη της 
παρ. 3.

3. Για διαδικασίες των παρ. β, γ και δ του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016 και τις αντίστοιχες του Βιβλίου ΙΙ του 
ν. 4412/2016, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, ο έλεγχος 
διενεργείται πριν την έκδοση των αποφάσεων των αρ-
μοδίων οργάνων των Αναθετουσών Αρχών/Δικαιούχων 
για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών.

4. Οι δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 12 του ν. 4412/
2016 (συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα) 
ελέγχονται σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως προϋ-
πολογισμού τους πριν την έγκριση σύναψής τους από τα 
αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων φορέων.

5. Ο έλεγχος διενεργείται κατά την αξιολόγηση του 
αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης, για διαδικασίες 
ανάθεσης και συναφθείσες δημόσιες συμβάσεις έργων 
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προμηθειών και υπηρεσιών των οποίων έχει ήδη δημο-
σιευθεί η διακήρυξη ή και έχει υπογραφεί η σύμβαση.

6. Ειδικά στις περιπτώσεις ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων που έχουν ενταχθεί και συγχρη-
ματοδοτούνται από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας ΕΣΠΑ 
2021-2027 από αναθέτουσες αρχές που είναι και αρμό-
διοι φορείς ελέγχου των συμβάσεων αυτών, ο έλεγχος 
διενεργείται και ολοκληρώνεται με μόνη την καταχώριση 
στο ΟΠΣ των σχετικών εγγράφων ελέγχου χωρίς την τή-
ρηση των προθεσμιών του άρθρου 5 και την έκδοση της 
γνώμης του ιδίου άρθρου.

7. Για τις δημόσιες συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων που υλοποιούνται κατά φάσεις στις περιόδους 
προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΣΠΑ 2021-2027 
οι ΔΑ/ΕΦ δύνανται να μην επαναλαμβάνουν τον έλεγχο 
που διενεργήθηκε κατά την προηγούμενη προγραμματι-
κή περίοδο. Η εγκριτική γνώμη της αρμόδιας ΔΑ/ΕΦ της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, όπως αυτή 
είχε αποτυπωθεί, καταχωρίζεται στο ΟΠΣ. Σε περίπτωση 
που είχαν τεθεί και ειδικές προϋποθέσεις έγκρισης, εξε-
τάζεται από τη ΔΑ/ΕΦ κατά την ένταξη της πράξης στη 
νέα προγραμματική περίοδο, εάν αυτές έχουν πληρωθεί.

8. Σε περίπτωση συστηματικής μη υποβολής αιτήμα-
τος από τον δικαιούχο κατά τα ανωτέρω, ή σε περίπτω-
ση που συστηματικά το κείμενο που τελικώς εγκριθεί 
από τα αρμόδια όργανα του δικαιούχου διαφέρει από 
το εγκεκριμένο, η ΔΑ/ΕΦ, δύναται να εξετάσει την περί-
πτωση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πέραν τυχόν 
δημοσιονομικής διόρθωσης που τυχόν προκύψει από 
τον επί της ουσίας έλεγχο που οφείλει να λάβει χώρα σε 
κάθε περίπτωση.

Άρθρο 5
Διαδικασίες ελέγχου και προθεσμίες

1. Οι διαδικασίες ελέγχου της παρούσας διενεργούνται 
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
(ΟΠΣ), όπου αποτυπώνονται ηλεκτρονικά τα επιμέρους 
στάδια και οι σχετικές προθεσμίες. Ο Δικαιούχος υπο-
βάλλει στη ΔΑ/ΕΦ, μέσω του ΟΠΣ, αίτημα για έλεγχο 
συνοδευόμενο με τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά 
καταγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
του ΕΣΠΑ 2021-2027.

2. Σε όλες τις περιπτώσεις προληπτικού ελέγχου της 
παρ. 1 του άρθρου 4 η ΔΑ/ΕΦ διατυπώνει γνώμη, θετική 
ή αρνητική, επί της διαδικασίας ανάθεσης και του σχε-
δίου σύμβασης ή της σύμβασης ή της τροποποίησης 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από 
τη ΔΑ/ΕΦ ότι το υποβληθέν αίτημα δεν συνοδεύεται 
από το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων, η ΔΑ/ΕΦ 
ενημερώνει άμεσα τον δικαιούχο μέσω του ΟΠΣ για την 
υποχρέωση υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων 
εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών. Το χρονικό διάστημα 
από την ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την αποστολή 
από αυτόν των συμπληρωματικών στοιχείων δεν προ-
σμετράται/συνυπολογίζεται στην προθεσμία των είκοσι 
(20) εργάσιμων ημερών που έχει η ΔΑ/ΕΦ στη διάθεσή 
της για να εκφράσει γνώμη.

4. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής συ-
μπληρωματικών στοιχείων, ή εκπρόθεσμη υποβολή τους 
ή ελλιπής συμπλήρωση αυτών επιφέρει υποχρεωτικά 
την έκδοση από τη ΔΑ/ΕΦ αρνητικής γνώμης. Στην περί-
πτωση αυτή, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής 
νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέας 
προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών για τη ΔΑ/ΕΦ.

5. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εάν η ΔΑ/ΕΦ διαπι-
στώσει ότι το σχέδιο της διακήρυξης, της αρχικής σύμβα-
σης ή τροποποιητικής σύμβασης χρειάζεται βελτιωτικές 
ή υποχρεωτικές αλλαγές, ειδοποιεί άμεσα τον δικαιούχο 
μέσω του ΟΠΣ για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και 
επιστρέφει σε αυτόν το σχετικό φάκελο. Ο δικαιούχος 
οφείλει να υιοθετήσει τις υποχρεωτικές αλλαγές και να 
υποβάλει εκ νέου το φάκελο εντός επτά (7) εργάσιμων 
ημερών. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του 
δικαιούχου μέχρι την επανυποβολή από αυτόν του φα-
κέλου δεν συνυπολογίζεται στην προθεσμία των είκοσι 
(20) εργάσιμων ημερών που έχει η ΔΑ/ΕΦ στη διάθεσή 
της, για να εκφράσει γνώμη.

6. Ελλιπής υιοθέτηση των υποχρεωτικών αλλαγών, 
άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας επανυποβολής 
του φακέλου ή εκπρόθεσμη υποβολή του, επιφέρει 
υποχρεωτικά την έκδοση από τη ΔΑ αρνητικής γνώμης. 
Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα 
υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την 
έναρξη νέας προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών 
για τη ΔΑ/ΕΦ.

7. Οι αποφάσεις επί των ελέγχων κοινοποιούνται αμελ-
λητί στους δικαιούχους μέσω του ΟΠΣ.

8. Στις περιπτώσεις κατασταλτικού ελέγχου της παρ. 2 
του άρθρου 4, ο έλεγχος διενεργείται χωρίς την έκδοση 
γνώμης της ΔΑ/ΕΦ και χωρίς την τήρηση των ανωτέρω 
προθεσμιών.

Άρθρο 6
Αποτελέσματα του Ελέγχου

1. Σε όλες τις περιπτώσεις προληπτικού ελέγχου της 
παρ. 1 του άρθρου 4, η θετική γνώμη της ΔΑ/ΕΦ αποτελεί 
όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης και αναφέρεται 
ρητά στην οικεία απόφαση διακήρυξης, στην απόφα-
ση ανάθεσης και στα συμβατικά κείμενα. Σε περίπτωση 
αρνητικής γνώμης ο Δικαιούχος ενημερώνεται από τη 
ΔΑ/ΕΦ για τους λόγους απόρριψης, καθώς και για τις 
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί για την έκδοση 
θετικής γνώμης, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

2. Στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία του ελέγ-
χου εντοπιστεί παρατυπία, στη διατύπωση γνώμης ή/
και στα έγγραφα που προσδιορίζονται στις σχετικές 
διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, 
ορίζονται τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ή/και το 
ποσοστό της κατ’ αποκοπή διόρθωσης ή αναλογικής 
διόρθωσης εφόσον είναι εφικτός ο προσδιορισμός της 
δημοσιονομικής ζημίας, που επιβάλλεται από τη ΔΑ/
ΕΦ, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά οριζόμενα στην από-
φαση της Επιτροπής C(2019) 3452/14-05-2019 και την 
κοινή υπουργική απόφαση Δημοσιονομικών Διορθώσε-
ων που προβλέπεται στην παρ. 18 του άρθρου 63 του 
ν. 4914/2022.
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3. Στις περιπτώσεις κατασταλτικού ελέγχου της παρ. 2 
του άρθρου 4, ενδεχόμενες διορθώσεις αντιμετωπίζο-
νται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Συστήματος Δια-
χείρισης και Ελέγχου για τη διοικητική επαλήθευση των 
δαπανών.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 26066 (2)
Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής στον 

προϊστάμενο του τμήματος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. 

Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, των παρ. 1 και 6 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού.

β) του άρθρου 4 του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206).

γ) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β’ 4738).

3.  Την  υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
οδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886) και ειδικότερα τις 
περ.47 και 48 αυτού.

4.  Την  υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1038731ΕΞ2020/18-3-2020
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Ορισμός 
αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. 
Πειραιά, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκη-
σης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» με την οποία ορίστηκε ως αναπληρώτρια Προ-
ϊσταμένου Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, η υπο-
γράφουσα την παρούσα και την υπ’ αρ. 9379/19-3-2020 
«Ανάληψη Καθηκόντων Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης».

5. Την ανάγκη μείωσης των υπογραφών με σκοπό την 
ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και 
την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ο.Υ.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσό-
δων της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, να υπογράφει τις πράξεις 
ή άλλα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στα εδάφια 47 
και 48 της στήλης 2, του πίνακα του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφα-
σης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδό-
τηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της 
Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 22 Νοεμβρίου 2022

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02061310112220004*
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