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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B’ 4738), ως προς τη μετατροπή  

του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους 

(Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) σε Τμήμα, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (A.T.Y.)», τον ανακαθορισμό των 

αρμοδιοτήτων του Τμήματος Β΄- Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης 

Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.), καθώς και τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων της Χημικής 

Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Πειραιά της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης». 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

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 

(Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’ και γγ’  της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και 

των παρ. 1 και 5  του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27 καθώς και των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 41 

αυτού, όπως ισχύουν, 

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), όπως ισχύει, 

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B’ 4738), όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 59, 62, 64 και 77 αυτής, 

δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση  και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα  
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Κυβερνητικά Όργανα», 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). 

3. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β΄ 2871) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

4. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: 

α) από 09-04-2021 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), με 

συνημμένο  το υπ’ αρ. 30/080/000/785/02-4-2021 Ενημερωτικό Σημείωμα της ίδιας προς τον Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. με την από 07/04/2021 επισημειωματική εγκριτική πράξη του Διοικητή επί αυτού και 19 και 29 

/04/2021 της ίδιας. 

β) από 15 και 20/04/2021 του Γραφείου Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.. 

5. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1032411 ΕΞ 2021/15-04-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1143627 

ΕΞ 2020/18-12-2020 (Α.Δ.Α. 6Ν3Η46ΜΠ3Ζ-ΟΤΒ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί ανάληψης 

υποχρέωσης.  

6. 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 τις 

αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και 5294 ΕΞ 

2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.». 

7. Την ανάγκη: α) μετατροπής  του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού 

Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) σε Τμήμα για την καλύτερη υποστήριξη  του Προϊσταμένου της Γενικής 

Διεύθυνσης στην άσκηση του έργου του, καθώς και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Β΄- 

Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της ίδιας 

Γενικής Διεύθυνσης, λόγω της προαναφερθείσας οργανωτικής μεταβολής και για την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία και άσκηση των αρμοδιοτήτων του, β) σύστασης Τμήματος στη Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά, με 

τίτλο «Τμήμα Δ΄ - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Λοιπών Προϊόντων», καθώς και μετονομασίας και 

ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων του υφιστάμενου Τμήματος Γ΄- Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης 

αυτής, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται, λόγω της αύξησης των οργανικών 

μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) κατά δύο (2) Τμήματα, δαπάνη σε 

βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του έτους 2021, με ποσόν ύψους πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ (5.268) € και για 

κάθε επόμενο έτος, με ποσόν ύψους οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός (8.431)  €, η οποία εγγράφεται 

στους Α.Λ.Ε. 2120104001, 2190201002, 2190201003 και 2190202001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 

και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και 

του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α.- Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση, με 

θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει, ως 

κατωτέρω: 

I.- Από δημοσιεύσεως της παρούσας, στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της 

Α.Α.Δ.Ε.: 

 

1) α) Μετατρέπουμε το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του 

Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) σε Τμήμα, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (A.T.Y.)», το οποίο υπάγεται 

απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και καθορίζουμε τις αρμοδιότητές του. 

β) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄- Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνσης 

Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.).  
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2) Ύστερα από τα παραπάνω: 

α) Στο άρθρο 59 «V. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)» αυτής: 

αα) Αντικαθιστούμε την παρ. 2, ως εξής:  

«2.- Η Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. διαρθρώνεται στις κατωτέρω Υπηρεσίες, ως εξής: 

(α) Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) 

αα) Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων (Δ.Α.Τ.)  

ββ) Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) 

γγ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.)  

δδ) Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου (Α.Τ.Χ.Δ.) 

εε) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) 

(β) Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) 

Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.).». 

ββ) Διαγράφουμε την υφιστάμενη παρ. 3  και αναριθμούμε την υφιστάμενη παρ. 4 σε παρ. 3. 

 

β) Προσθέτουμε νέο άρθρο 63Α, το οποίο έπεται του άρθρου 63 αυτής, ως εξής: 

 «Άρθρο 63Α 

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) 

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) είναι οι κάτωθι: 

Η γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και η υποστήριξη αυτού στην άσκηση του έργου 

του, ως εξής:  

(α) στην κατάρτιση και στην : αα) παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής 

Διεύθυνσης, ββ) υποβολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης στη Διεύθυνση 

Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.),  

(β) στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους και 

στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που  υπάγονται στη Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.,  

(γ) στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., 

(δ) στη μελέτη των υπηρεσιακών αναγκών των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και των αιτημάτων αυτών, καθώς και 

στη σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για θέματα διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού και για οργανωτικά θέματα της Γενικής Διεύθυνσης.  

(ε) στη διασφάλιση της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και με τις λοιπές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., 

όπου αυτό απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών αυτής,  

(στ) στη μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων 

της Γενικής Διεύθυνσης, στην απλούστευση των διαδικασιών και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,  

(ζ) στην παρακολούθηση των κάθε είδους δράσεων των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., που απορρέουν από 

συμφωνίες της χώρας με θεσμούς της Ε.Ε. και με Διεθνείς Οργανισμούς,  

(η) στην παροχή κατευθύνσεων στις Υπηρεσίες της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. για τη διασφάλιση της εναρμόνισης των 

διοικητικών εγγράφων, με στόχο την επίτευξη της ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής του νομικού 

πλαισίου,  

(θ) στη νομική παρακολούθηση και νομική υποστήριξη όλων των θεμάτων που ανακύπτουν στις Υπηρεσίες 

της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.,  

(ι) στον έλεγχο των συμβάσεων προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών που εκτελούνται σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., 

(ια) στη μέριμνα για την: αα) παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. για την 

εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, στην παρακολούθηση της έγκαιρης εφαρμογής αυτών, 

στη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων, που αφορούν στην πορεία των διαδικασιών εκκαθάρισης των 

αρχείων τους, καθώς και για την έγκαιρη σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Οργάνωσης, ββ) καταγραφή και 

την απλούστευση των εντύπων, καθώς και για την απλούστευση των διαδικασιών, αρμοδιότητας των 

Υπηρεσιών της,  

(ιβ) στην έγκριση των εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούν οι Υπηρεσίες της Γενικής 

Διεύθυνσης, στην αξιολόγηση των απαιτήσεων που προτείνονται από τις ως άνω Υπηρεσίες και στη 

διαπίστωση της επιχειρησιακής και νομοθετικής συνέπειας των απαιτήσεων αυτών, καθώς και στην 

ιεράρχησή τους.». 
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γ) Στο άρθρο 62 «Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.)» αντικαθιστούμε την 

υποπαρ. II΄ της παρ. 3, ως κατωτέρω: 

«II. Τμήμα Β΄- Σχεδιασμού και Ποιότητας  

(α)  Ο σχεδιασμός και η εποπτεία της εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) της, ως 

εξής: αα) η συλλογή, η επεξεργασία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των ΣΔΠ, ββ) η 

τήρηση και αναθεώρηση των ΣΔΠ, γγ) ο συντονισμός των ενεργειών για τη διενέργεια της τακτικής ολικής 

ανασκόπησης, δδ) η παροχή οδηγιών σε θέματα διασφάλισης της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, 

εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, επικύρωσης μεθόδων, αποτίμησης της αβεβαιότητας των μετρήσεων και 

συμμόρφωσης με όρια, εε) ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των εσωτερικών επιθεωρήσεων των ΣΔΠ, 

καθώς και η εκπαίδευση των επιθεωρητών αυτών, στστ) ο συντονισμός των διακριβώσεων και 

βαθμονομήσεων των αναλυτικών οργάνων και συσκευών των Υπηρεσιών Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και της συμμετοχής σε 

διεργαστηριακές εξετάσεις.  

(β) Η ανίχνευση και καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., ο συντονισμός της 

συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και η κατάρτιση του ετήσιου απολογισμού της 

εκπαίδευσης και η υποβολή αυτού στο Α.Τ.Υ.. 

(γ) Η σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων για θέματα οργάνωσης του εργαστηριακού έργου. 

(δ) Η διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., με τη συνδρομή των αρμόδιων Υπηρεσιών 

της Α.Α.Δ.Ε. και η εισήγηση στην αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για την ανάπτυξη νέων, τη βελτίωση των 

υφισταμένων, καθώς και για την υποστήριξη αυτών, αντίστοιχα. 

(ε) Η τήρηση, ενημέρωση και αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων που τηρούνται στο Τμήμα, η συγκέντρωση 

των απολογιστικών στοιχείων των τεθέντων ποσοτικών στόχων που εξάγονται από το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα και η υποβολή τους στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. 

(στ)   Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της εκτέλεσης ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων. 

(ζ) Η σύνταξη προτάσεων για την υπόδειξη εκπροσώπων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. σε συλλογικά όργανα, εκτός εκείνων 

για τα οποία την αρμοδιότητα έχει το Τμήμα Α΄ της ίδιας Διεύθυνσης.  

(η) Η ανάληψη δράσεων για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. σε Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας ή 

άλλα συλλογικά όργανα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 

(θ)  Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών εξελίξεων σε θέματα αρμοδιότητας του 

Τμήματος. 

(ι) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και προστασίας της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων στα εργαστήρια και, γενικότερα, στους χώρους της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.. 

(ια) Η μέριμνα για τη συμμόρφωση με τις εκάστοτε προβλεπόμενες διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου 

πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών.». 

 

δ) Στην παρ. Α΄ του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών 

Γραφείων των Υπηρεσιών» αυτής, αντικαθιστούμε:  

αα) την περ. III΄ της υποπαρ. 8, ως κατωτέρω:  

«ΙΙΙ. στα: α) Τμήματα Ελέγχου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., 

β) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 

γ) Αυτοτελές Τμήμα Κεφαλαίου Αθηνών και Τμήμα Κεφαλαίου Θεσσαλονίκης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., 

δ) Αυτοτελή Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., 

ε) Τμήματα Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, 

στ) Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους, Εσόδων και Προϋπολογισμού και 

Προμηθειών των Δ.Ο.Υ.  Α΄ και Α΄- Β΄ τάξεως καθώς και στο Τμήμα Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης 

Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής 

και  

ζ) στις Δ.Ο.Υ. Β’ τάξεως  

προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, οποιουδήποτε 

κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού,  όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ 

της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ 

του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες 

προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 της παραγράφου 3 

του άρθρου 70 της παρούσας.». 
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ββ) την περ. α΄ της υποπαρ. 11, ως κατωτέρω:  

«α) στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), εκτός 

των περιπτώσεων που ορίζονται διαφορετικά στο παρόν, στα Αυτοτελή Τμήματα Χημικοτεχνικής 

Δασμολογίου (Α.Τ.Χ.Δ.) και Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) αυτής, καθώς και στις Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες, 

επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος και στα Αυτοτελή Γραφεία των Χημικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι ή 

ορίζονται υπεύθυνοι, αντίστοιχα, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Χημικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 

οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην 

υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης.».         

II.- Δεκαπέντε (15) ημέρες από δημοσιεύσεως της παρούσας, στη Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά της Γενικής 

Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε.: 

1) α) συνιστούμε ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Δ’ – Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Λοιπών 

Προϊόντων» και καθορίζουμε τις αρμοδιότητές του, καθώς και υπαγάγουμε σε αυτό το Γραφείο που 

λειτουργεί στο υφιστάμενο Τμήμα Γ΄ αυτής. 

β) μετονομάζουμε το υφιστάμενο «Τμήμα Γ΄ - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης» σε «Τμήμα Γ΄ - 

Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Ενεργειακών Προϊόντων» και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητές του. 

2) Ύστερα από τα παραπάνω, στην υποπαρ. IV΄ της παρ. 5 του άρθρου 64 «Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.)» 

αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο και την υφιστάμενη περ. γ΄ και προσθέτουμε νέα περ. δ΄ , ως κατωτέρω: 

«Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της 

χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής και διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) 

Τμήματα.  

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κατωτέρω:». 

«γ) Τμήμα Γ΄  - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Ενεργειακών Προϊόντων 

Ασκεί τις αρμοδιότητες: αα) των περ. β΄, γ΄,  ζ΄ και η΄ της παρ. 2 στον τομέα των ενεργειακών προϊόντων, στα 

πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στον νομό Αττικής, εντός των ορίων των Δήμων 

Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Σαλαμίνας, Αγκιστρίου, 

Πειραιώς, Περάματος, Κορυδαλλού, Αίγινας, Σπετσών, Πόρου, Ύδρας, Μοσχάτου-Ταύρου, Ελληνικού-

Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου, Νέας Σμύρνης, Αγίας 

Βαρβάρας και Αιγάλεω και ββ) της περ. γ΄ της παρ. 2 στον τομέα των πετρελαιοειδών, στους Δήμους 

Ελευσίνας, Μάνδρας–Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής, Ασπροπύργου και Χαϊδαρίου. 

δ) Τμήμα Δ΄ - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Λοιπών Προϊόντων  

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 2, στον τομέα των προϊόντων εκτός των 

ενεργειακών προϊόντων, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στον νομό Αττικής, εντός 

των ορίων των Δήμων Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Τροιζηνίας, Κυθήρων, 

Σαλαμίνας, Αγκιστρίου, Πειραιώς, Περάματος, Κορυδαλλού, Αίγινας, Σπετσών, Πόρου, Ύδρας, Μοσχάτου-

Ταύρου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου, 

Νέας Σμύρνης, Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω. 

Στο Τμήμα Δ΄ λειτουργεί Γραφείο με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στις 

Τελωνειακές και άλλες Αρχές, την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της τελωνειακής 

νομοθεσίας και την άσκηση των επισήμων ελέγχων τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, κατά την 

έννοια της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας, κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, κατά λόγο αρμοδιότητας.». 

 

Β. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται: 

α) το Γραφείο Υποστήριξης  του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους 

(Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), στο εξής νοείται το  «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. 

β)  το «Τμήμα Γ΄- Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης» της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Πειραιά, στο εξής 

νοούνται τα Τμήματα «Γ’ - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Ενεργειακών Προϊόντων» και  «Δ’ - 

Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Λοιπών Προϊόντων» αυτής, κατά λόγο αρμοδιότητας. 

 

Γ.- Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφαση. 
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 
 
 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι.  Εθνικό Τυπογραφείο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster.et@et.gr) 

ΙI. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) 

1. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.): 

α) Προϊσταμένη 

β) Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας 

γ) Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου (Α.Τ.Χ.Δ.) 

δ) Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.) 

2. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) 

α) Προϊστάμενο 

β) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) 

γ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) 

3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) 

α) Προϊστάμενο 

β) Διευθύνσεις 

γ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.) 

4. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) 

α) Προϊσταμένη 

β) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) 

γ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) 

5. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.): 

α) Προϊσταμένη 

β) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης 

γ) Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) - (με την παράκληση να αναρτηθεί: 

αα) στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., ύστερα από προηγούμενη επικοινωνία και συνεννόηση με το Αυτοτελές 

Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας (Α.Τ.Σ.ΜΕ.Δ.Ε.) και ββ) στην 

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) 

Αποδέκτες Πινάκων Α’ (πλην των αναφερομένων για ενέργεια), Β’, Γ’, Δ’, ΣΤ’, Ζ΄ (με α/α 1 έως 6) 

ΙΙ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

2. Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών 

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Περιοδικό "Φορολογική Επιθεώρηση" (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.poedoy.gr) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

mailto:webmaster.et@et.gr
http://www.poedoy.gr/
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2. Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. (πλην των αναφερομένων για ενέργεια) 

3. Διεύθυνση Οργάνωσης -  Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ και  Δ΄ 
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