
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση κινήτρου απόδοσης στο προσωπικό του 
ΕΟΦ στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 52 
του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ Α΄ 115)».

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 
1027320/678/0006Β/24.2.1998 (Β΄ 196) απόφα-
σης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και πε-
ριεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. 
Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Έσοδα - 
Έξοδα“ και “Δικαστικών Ενεργειών” του ολοκλη-
ρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολο-
γίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ3(α) / 85725 (1)
Διάθεση κινήτρου απόδοσης στο προσωπικό του 

ΕΟΦ στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 52 

του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ Α΄ 115)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 52 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητες Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 115).

2. Το ν. 1316/1983 «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιό-
τητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), της 
Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), της Κρατικής Φαρ-
μακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση και συμπλήρωση 
της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις 
(Α΄ 3), και ιδίως των αυτές των άρθρων 1, 2, 3, 10, 11, 
12, όπως ισχύουν.

3. Το ν. 1965/1991 άρθρο 6 παρ. 5 ...... Τροποποίηση 
και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
Α΄ 146).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.:3899 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαι-
ώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 94/
Β΄/23.1.2017).

7. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 45/2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ Α΄ 73).

9. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

11. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄/2016) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Τα με αριθμ. πρωτ. 103455,103456/15.11.2017 
(Γ.Π.Υ.Υ. 85723,85725/17.11.2017), έγγραφα του ΕΟΦ.

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 103455/15.11.2017 απόφασης 
Έγκρισης Σκοπιμότητας της Προέδρου του ΔΣ/ΕΟΦ.

14. Τη με αριθμ. πρωτ. 102428/13.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΒ-
Τ1469Η25-Ω4Δ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 
ΕΟΦ της Προέδρου του ΔΣ/ΕΟΦ, σύμφωνα με την οποία 
υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του, 
μέχρι του ποσού των εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ 
(690.000,00 €) για το έτος 2017 επί Ε.Φ. 0260 - Κ.Α.Ε. 0269.

15. Την από 5.10.2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικο-
νομικού Ε.Ο.Φ. για την υπέρβαση του στόχου του θετικού 
ετήσιου αποτελέσματος του έτους 2016 κατά το ποσό 
των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων επτά χιλιάδων 
σαράντα οκτώ ευρώ (3.507.048,00 €).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη για το οικονομικό έτος 2017 που 
ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων 
ευρώ (690.000,00 €) κατ’ ανώτατο όριο και το οποίο αντι-
στοιχεί στο συνολικώς διανεμόμενο ποσό στους δικαιού-
χους, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4486/2017, πλέον 
των αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του Ε.Ο.Φ..

17. Την από 15.11.2017 και με αριθμ. πρωτ. 103455 
απόφαση - πρόταση της Προέδρου του Εθνικού Οργανι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

22 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4563

60973



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ60974 Τεύχος Β’ 4563/22.12.2017

σμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), που διαβιβάστηκε στο Υπουρ-
γείο Υγείας με το από 15.11.2017 και με αριθμ. πρωτ. 
103456 έγγραφό της.

18. Την από 5.10.2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικο-
νομικού Ε.Ο.Φ. για την υπέρβαση του στόχου του θετικού 
ετήσιου αποτελέσματος του έτους 2016 κατά το ποσό 
των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων επτά χιλιάδων 
σαράντα οκτώ ευρώ (3.507.048,00 €).

19. Το με αριθμ. πρωτ. Β2.α./οικ. 87391/24.11.2017 έγ-
γραφο της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το 
οποίο από την παρούσα απόφαση θα προκύψει δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του φορέα, χωρίς να προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού». 
Η προκαλούμενη δαπάνη έχει προσδιορισθεί στο ποσό 
των εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (690.000,00 €) 
για το τρέχον έτος, είναι εντός των ορίων του εκτελού-
μενου Μ.Π.Δ.Σ., δεν είναι πρόσθετη και δεν επηρεάζει το 
δημοσιονομικό αποτέλεσμα επόμενου έτους του φορέα.

20. Το γεγονός ότι: Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 
δυνάμει του θεσμοθετημένου σκοπού του για την προ-
άσπιση και την προαγωγή υψηλού επιπέδου δημόσιας 
υγείας, ασκεί πληθώρα αρμοδιοτήτων δημοσίου συμ-
φέροντος, και ιδίως:

α) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανα-
καλεί τις άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζο-
νται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, σύμφωνα με 
το εκάστοτε ισχύον ενωσιακό και εθνικό νομοθετικό και 
κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο, και ελέγχει την τήρηση 
της νομιμότητας σε όλη τη νόμιμη αλυσίδα διακίνησης 
του φαρμάκου, από το στάδιο της παραγωγής έως και 
τη διάθεση του φαρμάκου στον ασθενή - καταναλωτή.

β) Χορηγεί τις άδειες δυνατότητες παραγωγής φαρμά-
κων, καθώς και τις άδειες χονδρικής πώλησης φαρμάκων.

γ) Ενεργεί προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους 
και επιθεωρήσεις οπουδήποτε παράγεται, φυλάσσεται, 
αποθηκεύεται και διατίθεται φάρμακο.

δ) Ασκεί εποπτεία επί όλων των προϊόντων αρμοδιότη-
τας Ε.Ο.Φ, κατ’ άρθρο 2 του ν. 1316/1983, όπως ισχύει, και 
εποπτεύει ως αρμόδια εθνική αρχή για κάθε επιμέρους 
κατηγορία προϊόντων υγείας (ενδεικτικά ιατροτεχνολο-
γικά προϊόντα, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, 
προϊόντα ειδικής διατροφής κλπ) τις σχετικές αγορές.

ε) Χορηγεί άδειες κυκλοφορίας προκειμένου για βιο-
κτόνα προϊόντα και εποπτεύει τη σχετική αγορά.

στ) Εφαρμόζει σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, υλι-
κοεπαγρύπνησης και καλλυντικοεπαγρύπνησης, σύμ-
φωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

ζ) Ενεργεί εργαστηριακούς ελέγχους επί προϊόντων 
αρμοδιότητάς του, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας.

η) Αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στα 
πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 29 παρ. 6 ν. 1316/1983.

θ) Είναι η αρμόδια αρχή για κάθε ζήτημα σχετικά με 
την εφαρμογή του Κανονισμού 536/2014 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για τις κλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άν-
θρωπο και την Κατάργηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ» (με 
την επιφύλαξη των ζητημάτων που εμπίπτουν στην καθ’ 
ύλην αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας).

ι) Προτείνει τη θέσπιση διατάξεων εναρμόνισης της 
εθνικής νομοθεσίας προς το ενωσιακό δίκαιο, που αφο-
ρούν στους τομείς αρμοδιότητάς του.

ια) Μετέχει δια των αρμοδίων οργάνων του σε όλες τις 
συναφείς με το αντικείμενό του ομάδες και επιτροπές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιβ) Στα πλαίσια εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος κα-
νονιστικού πλαισίου περί τιμολόγησης φαρμάκων γνω-
μοδοτεί διά της υποβολής σχετικών προτάσεων προς τα 
καθ’ ύλην αρμόδια αποφασιστικά όργανα της διοίκησης.

ιγ) Μετέχει στις απαιτούμενες διαδικασίες και λαμβά-
νει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της εισόδου 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδι-
ασμού και την εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας 
των φαρμάκων.

ιδ) Διαθέτει την ταινία γνησιότητας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983.

ιε) Τηρεί στοιχεία φαρμακοκατανάλωσης και λαμβάνει 
κάθε αναγκαίο μέτρο για την επάρκεια της αγοράς σε 
φάρμακα.

Για την αποτελεσματική άσκηση των ανωτέρω και λοι-
πών αρμοδιοτήτων του, και με πρωταρχικό μέλημα την 
προάσπιση υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, οι διοικη-
τικοί μηχανισμοί του Ε.Ο.Φ. τελούν σε διαρκή ετοιμότητα.

Ουσιώδεις προϋποθέσεις για την επιστημονικά και δι-
οικητικά άρτια, αποτελεσματική και άμεση, ενόψει των 
συχνών επειγουσών αναγκών προστασίας δημόσιας 
υγείας που ανακύπτουν, άσκηση του ανωτέρω έργου, 
συνιστά η στελέχωσή του Ε.Ο.Φ. με το αναγκαίο, κατ’ 
αριθμό, προσωπικό που να διαθέτει υψηλή επιστημονική 
εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς αρμοδιότητάς του.

21. Την Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/9.10.2015) από-
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεώργιο Χουλιαράκη», 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας είναι ο προσδιορισμός του 

ύψους του συνολικού ποσού που διατίθεται στο προσω-
πικό του Ε.Ο.Φ. για το έτος 2017 ως κίνητρο απόδοσης, 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4486/2017, 
των δικαιούχων στους οποίους διανέμεται το ανωτέρω 
διατιθέμενο ποσό, καθώς και του τρόπου καταβολής του.

Άρθρο 2
Στο προσωπικό του Ε.Ο.Φ. διατίθεται για το έτος 2017, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 
3 και 4 της παρούσας, κίνητρο απόδοσης που ανέρχεται 
κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων εν-
νιακοσίων ευρώ (690.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομέ-
νων των αναλογουσών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
που βαρύνουν τον εργοδότη.

Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο από την κατανομή του 
ανωτέρω ποσού στους δικαιούχους, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας, θα διατεθεί 
με νεότερη απόφασή μας.

Άρθρο 3
Από το προσωπικό του Ε.Ο.Φ. δικαιούχοι του κινήτρου 

απόδοσης του άρθρου 52 του ν. 4487/2017 ορίζονται 
όσοι παρέχουν πραγματική υπηρεσία στον Ε.Ο.Φ. το 
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έτος 2017, και μόνο για τους μήνες πραγματικής υπη-
ρεσίας τους κατά το ανωτέρω έτος. Χρονικό διάστημα 
πραγματικής υπηρεσίας άνω των δεκαπέντε (15) ημερών 
υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Δεν δικαιούνται κινήτρου απόδοσης, όσοι από το προ-
σωπικό Ε.Ο.Φ και για τους μήνες που:

1) Δεν δικαιούνται μισθού, σύμφωνα με όσα ορίζουν 
οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3528/2007.

2) Τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών.
3) Τίθενται σε διαθεσιμότητα ή αργία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 99- 105 του ν. 3528/2007, όπως 
ισχύουν.

4) Αποσπώνται στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή σε 
θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ή ειδικών συμβούλων 
ή συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων των μελών της 
Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή ειδικών συμβούλων και 
ειδικών συνεργατών Γενικών Γραμματέων.

5) Διατίθενται για την γραμματειακή υποστήριξη του 
έργου των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και των 
Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 
αποσπώνται στα πολιτικά γραφεία των κομμάτων που 
εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο.

6) Μετατίθενται ή αποσπώνται σύμφωνα με όσα ορί-
ζουν οι διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του ν. 3528/2007, 
όπως ισχύουν ή άλλες ειδικές διατάξεις για την μετάθεση 
ή απόσπαση του προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ..

7) Τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή σε 
άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους.

8) Τελούν άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 2 του 
άρθρου 53 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

9) Τελούν σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του 
ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

Άρθρο 4
1. Το οριζόμενο με το άρθρο 2 της παρούσας ποσό 

διατίθεται στους δικαιούχους του άρθρου 3 ως εξής:
Βάση υπολογισμού του καταβαλλόμενου κινήτρου 

απόδοσης αποτελεί ο βασικός μισθός κλιμακίου της 
κατηγορίας στην οποία ανήκει ο δικαιούχος. Το πόσο 
που καταβάλλεται στον δικαιούχο ως κίνητρο απόδοσης 
προκύπτει μετά από πολλαπλασιασμό των αποδοχών 
του προηγούμενου εδαφίου με τον συντελεστή που αντι-
στοιχεί στο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας στην 
οποία ανήκει ο δικαιούχος σύμφωνα με τους πίνακες της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Το ποσό που προκύπτει 
συμψηφίζεται με το ποσό της μηνιαίας προσωπικής δι-
αφοράς που τυχόν καταβάλλεται στο δικαιούχο.

2. Συντελεστές υπολογισμού κινήτρου απόδοσης ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ Π.Ε. (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΑΡΘ. 10 ν. 1316/1983, 
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 
ν. 1965/1991).

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κλιμάκιο 1 0,5
Κλιμάκιο 2 0,5
Κλιμάκιο 3 0,5
Κλιμάκιο 4 0,5
Κλιμάκιο 5 0,5

Κλιμάκιο 6 0,5
Κλιμάκιο 7 0,5
Κλιμάκιο 8 0,5
Κλιμάκιο 9 0,45
Κλιμάκιο 10 0,45
Κλιμάκιο 11 0,45
Κλιμάκιο 12 0,42
Κλιμάκιο 13 0,4
Κλιμάκιο 14 0,4
Κλιμάκιο 15 0,37
Κλιμάκιο 16 0,35
Κλιμάκιο 17 0,35
Κλιμάκιο 18 0,35
Κλιμάκιο 19 0,35

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κλιμάκιο 1 0,5
Κλιμάκιο 2 0,5
Κλιμάκιο 3 0,5
Κλιμάκιο 4 0,5
Κλιμάκιο 5 0,5
Κλιμάκιο 6 0,5
Κλιμάκιο 7 0,5
Κλιμάκιο 8 0,5
Κλιμάκιο 9 0,5
Κλιμάκιο 10 0,5
Κλιμάκιο 11 0,45
Κλιμάκιο 12 0,45
Κλιμάκιο 13 0,45
Κλιμάκιο 14 0,4
Κλιμάκιο 15 0,4
Κλιμάκιο 16 0,4
Κλιμάκιο 17 0,4
Κλιμάκιο 18 0,4
Κλιμάκιο 19 0,4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κλιμάκιο 1 0,6
Κλιμάκιο 2 0,6
Κλιμάκιο 3 0,6
Κλιμάκιο 4 0,6
Κλιμάκιο 5 0,6
Κλιμάκιο 6 0,6
Κλιμάκιο 7 0,6
Κλιμάκιο 8 0,6
Κλιμάκιο 9 0,6
Κλιμάκιο 10 0,6
Κλιμάκιο 11 0,55
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Κλιμάκιο 12 0,55
Κλιμάκιο 13 0,55

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κλιμάκιο 1 0,7
Κλιμάκιο 2 0,7
Κλιμάκιο 3 0,7
Κλιμάκιο 4 0,7
Κλιμάκιο 5 0,7
Κλιμάκιο 6 0,7
Κλιμάκιο 7 0,7
Κλιμάκιο 8 0,7
Κλιμάκιο 9 0,7
Κλιμάκιο 10 0,7
Κλιμάκιο 11 0,7
Κλιμάκιο 12 0,7
Κλιμάκιο 13 0,7

3. Το διατιθέμενο ποσό του άρθρου 2 της παρούσας 
υπολογίζεται με αναγωγή σε μηνιαία βάση για το χρονικό 
διάστημα από 1.1.2017 - 31.12.2017.

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών  Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1189361 ΕΞ 2017 (2)
  Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 

1027320/678/0006Β/24.2.1998 (Β΄ 196) απόφα-

σης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περι-

εχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. 

Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Έσοδα - 

Έξοδα“ και “Δικαστικών Ενεργειών” του ολοκλη-

ρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας 

(Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1) Της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 1591/1986 (Α΄/50), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 16 του 
ν. 2873/2000 “Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύ-
σεις και άλλες διατάξεις” (Α΄/285).

2) Του π.δ. 111/2014 “Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών” (ΦΕΚ 178 Α΄/29.8.2014).

3) Την αριθμ. ΔΟΡΓΑ 1036960/10.3.2017 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (ΦΕΚ Β΄ 968) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

4) Τα άρθρα 98 και 99 του π.δ. 16/1989 “Κανονισμός 
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) 
και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων 
αυτών” (Α΄/6).

5) Το π.δ. 125/2016 (210 Α΄), «Διορισμός Υπουργός, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6) Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), «Φορολο-
γικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

7) Την Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1202/8.9.2014 (ΦΕΚ 2531 Β΄) «Κα-
θορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επι-
στρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
ν. 4174/2013, όπως ισχύει».

8) Την αριθμ. 1027320/678/0006Β/24.2.1998 (Β΄/196) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περι-
εχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ Μο-
σχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα “Έσοδα - Έξοδα” 
και “Δικαστικών Ενεργειών” του Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

9) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οι-
κονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

10) Την ανάγκη μείωσης του υλικού και διαχειριστικού 
κόστους, την εξοικονόμηση χρόνου εργασίας και αν-
θρώπινου δυναμικού για όλες τις απαιτούμενες εργασίες 
που απαιτούνται από την διαχείριση των εκτυπώσεων 
των Α.Φ.ΕΚ..

II. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 1027320/678/0006Β/
24.2.1998 (Β΄/196) απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων 
από την Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα 
“Έσοδα - Έξοδα” και “Δικαστικών Ενεργειών” του Ολο-
κληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας 
(Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σή-
μερα, ως προς την προσθήκη νέου υποδείγματος του 
εντύπου «ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» (Α6), ως το συνημμένο 
στην παρούσα, το οποίο χρησιμοποιείται εκ παραλλήλου 
με το ήδη υπάρχον έντυπο μέχρι την οριστική εξάντληση 
των αποθεμάτων του τελευταίου.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1027320/678/0006Β/
24.2.1998 (Β΄ 196) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02045632212170008*
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