
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός κύριων διατακτών του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π. οικ. 9106/2016 
(Β’/314) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού 
της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευ-
τικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας.

3 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1124/2015 απόφασης 
Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορισμού της διαδικασίας 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, 
Φ.Ε.Κ. 170/Α’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτι-
κά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο 
του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 123510/Α1 (1)
  Ορισμός κύριων διατακτών του Υπουργείου Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

β) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210). 

γ) Της αριθμ. 182109/Γ1/12-11-2015 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού 
Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διορισμός του Γενικού 
Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 823). 

δ) Της αριθμ. 95260/Γ1/7-6-2017 απόφασης του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 277). 

ε) Της αριθμ. 114351/Α1/2017 απόφασης του Υπουρ-
γού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων: Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυ-
πουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 2381) 

στ) Της αριθμ. 175372/Υ1/05-11-2014: Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους 
Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β ‘ 2988)) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ζ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

η) Του π.δ. 80/2014 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145). 

θ) Της αριθμ. 87/2017 γνωμοδοτήσεως του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (Τμήματος Δ’). 

ι) Του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 181) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει. 

κ) Το άρθρο 65 «Διατάκτης» του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143). 

λ) Το άρθρο 10 παρ. 20 α και β του ν. 3373/2015 «Μέ-
τρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

2. Την αριθμ. 2/100018/0026 /30-12-2016 (ΑΔΑ: 
ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 

3. Την αριθμ. 2/45136/0026 /01-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-
ΞΘΨ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 

4. Την αρ. 2/45897/0026 /14-6-2017 (ΑΔΑ: 65ΟΦΗ-36Κ) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ-
γίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων. 

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε: 
1. το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Έρευνας και Θρησκευμάτων να προβαίνει, για θέματα 
αρμοδιότητάς του, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την πραγματοποίηση δαπανών από το ποσό των 
200.00,01 ευρώ και μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 
ευρώ να ενεργεί ως κύριος διατάκτης αυτών. Ειδικότερα 
για δαπάνες που απορρέουν από την προμήθεια αγαθών 
και υπηρεσιών ή την παροχή υπηρεσιών, έργων και με-
λετών, καθώς και για ενέργειες που απαιτούνται για τη 
μεταβολή ή ανακατανομή πιστώσεων του προϋπολο-
γισμού, ενεργεί ως κύριος διατάκτης αυτών μέχρι του 
ποσού του 1.000.000,00 ευρώ. 

2. τους Γενικούς Γραμματείς Θρησκευμάτων, Διά Βίου 
Μάθησης και Νέας Γενιάς, Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να 
προβαίνουν, για θέματα αρμοδιότητάς τους, σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση δαπανών 
από το ποσό των 60.000,01 ευρώ και μέχρι του ποσού του 
1.000.000,00 ευρώ να ενεργούν ως κύριοι διατάκτες αυτών. 

3. τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της 
Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων να προβαίνουν, για θέματα αρμοδιότη-
τάς τους, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγ-
ματοποίηση δαπανών έως του ποσού των 200.000,00 
ευρώ να ενεργούν ως κύριοι διατάκτες αυτών. 

4. τους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Διευθύνσεων, 
καθώς και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων που υπάγο-
νται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και 
στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων να προβαίνουν, για 
θέματα αρμοδιότητάς τους, σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες για την πραγματοποίηση δαπανών έως του ποσού των 
60.000,00 ευρώ να ενεργούν ως κύριοι διατάκτες αυτών. 

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οι κατά τα 
ανωτέρω κύριοι διατάκτες αναπληρώνονται από το 
αμέσως υφιστάμενο αρμόδιο όργανο και μέχρι του πο-
σού αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την αριθμ.175372/
Υ1/05-11-2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαφο-
ρετικά, οι αρμοδιότητες ασκούνται από το ανώτερο κατά 
περίπτωση ιεραρχικά όργανο. 

6. Για δαπάνες γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν 
περισσότερες της μίας Γενικές Διευθύνσεις, η υπογραφή 
της σχετικής απόφασης ανάληψης θα πρέπει ανεξαρτή-
τως ποσού να ανατίθεται στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
ενώ για δαπάνες γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν 
περισσότερες της μίας Γενικές Γραμματείες, η υπογραφή 
της σχετικής απόφασης ανάληψης θα πρέπει ανεξαρτή-
τως ποσού να ανατίθεται στον αρμόδιο Υπουργό. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτίμηση της ανα-
γκαιότητας κάθε δαπάνης, η έγκριση αναγκαιότητας για 
δαπάνες μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ ανατί-
θεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Αντίστοιχα, για δαπάνες άνω του ποσού του 
1.000.000,00 ευρώ η έγκριση αναγκαιότητας παραμένει 
στον Υπουργό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση 
νοούνται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οι αρμοδιότητες του παρόντος, που ασκούνται από 
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, ασκούνται και από τον Αναπληρωτή 
Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Τα αρμόδια Τμήματα της ΓΔΟΥ συγκεντρώνουν και 
διαβιβάζουν τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά , 
παραστατικά, βεβαιώσεις διαθέσιμων χρηματικών υπο-
λοίπων, και διενεργούν τις απαραίτητες πράξεις ή προπα-
ρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και ό,τι άλλο απαιτηθεί 
για την ομαλή λειτουργία του έργου του διατάκτη. 

Στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται οι όποιες ενέργειες 
αφορούν σε θέματα επιχορηγήσεων των φορέων αρμο-
διότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Στην περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κατά τα ανω-
τέρω κύριων διατακτών και της Γ.Δ.Ο.Υ. (σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 80/2014), η εντολή για την εκτέλεση 
της δαπάνης δίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων. 

Τα ανωτέρω αρμόδια όργανα μπορούν, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να προσκομίζουν για υπογραφή στα ανώτε-
ρα ιεραρχικά όργανα αποφάσεις κλπ., με αιτιολογημένη 
επισημείωσή τους στο έγγραφο. 

Κάθε άλλη απόφαση που ρυθμίζει διαφορετικά τα 
ανωτέρω θέματα καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

     Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.55852 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π. οικ. 

9106/2016 (Β’/314) υπουργικής απόφασης περί 

καθορισμού της διαδικασίας τοποθέτησης ια-

τρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτη-

ση ειδικότητας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 123/1975 «Περί ρυθ-

μίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουρ-
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών»(ΦΕΚ Α’/172).

β. Των περ. β, γ, δ της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 1 
του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση 
και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημό-
σιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 65/Α’).

γ. Της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 
σύστημα υγείας» (ΦΕΚ 143/Α’).

δ. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1579/1985 «Ρυθμί-
σεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α’).

ε. Της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 1759/1988 «Ασφα-
λιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της 
κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 50/Α’).

στ. Της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανά-
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πτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθ-
μίσεις για τα φάρμακα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α’).

ζ. Της παρ. 9 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 «Αναδι-
οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντί-
δας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 30/Α’).

η. Του άρθρου 22 του ν. 3209/2003 «Ρυθμίσεις θεμά-
των αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 
(ΦΕΚ 304/Α’).

θ. Της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3370/2005 «Οργά-
νωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α’).

ι. Της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 «Αναβάθ-
μιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α’).

ια. Του άρθρου 42 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο-
κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50» 
(ΦΕΚ 85/Α’).

ιβ. Του άρθρου 42 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο 
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α’).

ιγ. Των άρθρων 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 97, 106, 108, 114, 
120 και 138 του ν. 4251/2014«Κώδικας Μετανάστευσης 
και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80/Α’).

ιδ. Του άρθρου 22 του ν. 4272/2014 «Ειδικότητα Στομα-
τικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» (ΦΕΚ 145/Α’).

ιε. Της παρ. Γ του άρθρου 13 του ν. 4286/2014 «Γενικές 
διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσο-
κομείων-σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την 
επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων 
ανώνυμη εταιρεία»-Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 
2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 194/Α’).

ιστ. Του άρθρου 31 του ν. 4316/14 «Περί του χρόνου 
ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας Αγγειοχει-
ρουργικής» (ΦΕΚ 270/Α’).

ιζ. Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για 
τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
289/Α’).

ιη. Των παρ. 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 «Βο-
σκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 164/Α’).

ιθ. Του άρθρου 12 του ν. 4356/2015 (181/Α’) «Σύμφωνο 
συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες 
διατάξεις».

κ. Των παρ. 4, 5, 6, 7 του άρθρου 44 του ν. 4368/2016 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21/Α’).

κα. Των παρ. 2α και 2β του άρθρου 51 του ν. 4384/2016 
«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνω-
σης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α’)

κβ. Του άρθρου 31 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση 
της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγεί-
ας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων 
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α’).

κγ. Του π.δ. 415/1994 «Περί του χρόνου ειδίκευσης 
ιατρών για απόκτηση ειδικότητας» (236/Α’).

κδ. του π.δ. 379/1995 «Τροποποίηση του π.δ. 
415/1994» (214/Α’).

κε. Του π.δ. 147/97 «Τροποποίηση του π.δ. 415/1994» 
(127/Α’).

κστ. Του π.δ. 204/1998 «Καθιέρωση της ιατρικής ειδι-
κότητας της Παθολογικής Ογκολογίας» (162/Α’).

κζ. του π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’/173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κη. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Βουλής, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (116/Α’).

2. Την αριθμ. Υ25/16-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (2144/Β’).

3. Την αριθμ. Α2δ/ΓΠ.οικ.9106/2016 (314/Β’) κοινή 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας «Καθορισμός της διαδικασίας τοπο-
θέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς από-
κτηση ειδικότητας».

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

1. Τροποποιούμε την ανωτέρω (3) σχετική απόφαση 
ως ακολούθως:

Α. Η περίπτωση β του άρθρου 2 που αφορά τα δικαιο-
λογητικά για έναρξη ειδίκευσης αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρί-
των χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπη-
κόων υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-
μέλους της Ε.Ε (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85/Α’), 
ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου 
(κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του ν. 4071/2012 
ΦΕΚ 85/Α’), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια δια-
μονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80/Α’), 
ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνί-
δας, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το 
οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με 
Έλληνα/Ελληνίδα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσω-
ποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 
82, 83,84, 85 και 87 του ν. 4251 /2014), ή άδεια επί μακρόν 
διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 
106 του ν. 4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς 
(άρθρο 108 του ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της 
Ε.Ε (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια 
παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014)».

Β. Η τελευταία παράγραφος της περίπτωσης 3 του άρ-
θρου 7 που αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την ανάληψη υπηρεσίας αντικαθίσταται ως εξής: «Οι 
υπήκοοι κρατών-μελών της Ε. Ε ή τρίτων χωρών υπο-
βάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-
μέλους της Ε.Ε (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85/Α’), 
ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου 
(κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ 
85/Α’), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμο-
νής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80/Α’), ή 
δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας, ή 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να 
προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα/
Ελληνίδα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή 
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άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 
84, 85 και 87 του ν. 4251/2014), ή άδεια επί μακρόν δια-
μένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 106 
του ν. 4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρ-
θρο 108 του ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε 
(άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια 
παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014) ή άδεια δια-
μονής υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 47 
του ν. 4251/2014 (στα πλαίσια του προγράμματος D.A.C)».

2. Κατά τα λοιπά η αριθμ. Α2δ/Γ.Π9106/5-2-2016 
(314/Β’) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 19 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Πολ. 1108 (3)
    Τροποποίηση της ΠΟΛ 1124/2015 απόφασης 

Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορισμού της διαδικασίας 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, 

Φ.Ε.Κ. 170/Α’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητι-

κό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελε-

γκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μη-

τρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 

«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
170/Α’), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 94/Α’) 
και ειδικότερα των άρθρων 7 της παρ. 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού.

3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 της ΠΟΛ 
1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων 
Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 1196/Β’), όπως ισχύουν.

4. Το υπ’ αριθ. 1457 ΟΙΚ./6-7-2017 έγγραφο της Επιτρο-
πής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

5. Τις διατάξεις του Μέρους Πρώτου του ν. 4403/2016 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 
2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές κατα-
στάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων 
μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης 
Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρημα-
τοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την 
πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και 
ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 125/Α’).

6. Τις διατάξεις του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγ-
χος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονο-
μικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτι-
κού έργου και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 7/Α’).

7. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-3-2017 (Φ.Ε.Κ. 
Β’/968/2017 και 1238/2017) απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Ορ-
γανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

8. Την αριθ. 1/20-1-2016 (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 δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

9. Την ανάγκη τροποποίησης της Απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 
1124/2015, λόγω τροποποιήσεως της συναφούς νομοθεσίας.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟΝ
Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 3 της Απόφασης 

ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1124/2015 αντικαθίστανται ως εξής: «6. Σχέδιο 
του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού υποβάλλεται 
στην ελεγχόμενη επιχείρηση, οπωσδήποτε μετά την υπο-
βολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο 
μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του δέκατου (10ου) μήνα 
από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου. 
Η ελεγχόμενη επιχείρηση διατυπώνει εγγράφως προς το 
Νόμιμο Ελεγκτή τις παρατηρήσεις της επί των ευρημά-
των του ελέγχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής σε αυτήν του Σχεδίου της Έκθεσης 
Φορολογικής Συμμόρφωσης. 

7. Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό γνωστοποιεί-
ται εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και οριστικο-
ποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του στη σχετική 
βάση δεδομένων που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων στην οποία έχουν πρόσβαση οι Νόμιμοι 
Ελεγκτές για την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 
που εκδίδουν και τα ελεγκτικά γραφεία μόνο για τις Εκ-
θέσεις που εκδίδονται από τα μέλη τους, καθώς και οι 
ελεγχόμενες επιχειρήσεις μόνο για τα στοιχεία που τις 
αφορούν. Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή πραγματο-
ποιείται έως το τέλος του δέκατου (10ου) μήνα από τη 
λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

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