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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. Κ./93/ΟΙΚ.40151 (1)

 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/52/οικ.32451/
15−10−2015 απόφασης κατανομής.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το Π.δ. 24/27−1−2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και το Π.δ. 70/
22−11−2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/2015).

3. Την απόφαση Υ21/6−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο 
Βερναρδάκη».

4. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./52/οικ.32451/15−10−2015 από−
φαση κατανομής (ΦΕΚ 2222/Β΄/15−10−2015).

6. Το υπ’ αριθμ. 193024/Θ1/27−11−2015 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/52/οικ. 32451/ 
15−10−2015 απόφασης κατανομής, ως εξής:

• Μείωση κατά μία (1) των θέσεων κληρικών στις Ιερές 
Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

• Πρόσθεση μίας (1) θέσης εκκλησιαστικού υπαλλήλου 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκ−
κλησίας της Ελλάδος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./94/οικ. 40152 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτους 2015.

O  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας 
− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημο−
σιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως ανα−
ριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 
περ. γ του Ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» 
(ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο−
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Το Π.δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄20/27−1−2015) με θέμα «Σύ−
σταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ Α΄116/2015) με θέμα «Διο−
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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5. Την απόφαση Υ21/06−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστό−
φορο Βερναρδάκη».

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτε−
ραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

7. Την υπ’ αρ. 18/2015 απόφαση του Ανωτάτου Δικα−
στικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, ΦΕΚ Α΄35), όπως ισχύει.

8.  Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ./144/36352/21−12−2015 
απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως 
ισχύει, για τον αναδιορισμό ενός (1) τέως Δικαστικού 
Λειτουργού.

9. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός δικαστικού λειτουργού στο Υπουρ−
γείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, για το έτος 2015, ως εξής:

Μετάκος Στέφανος του Γεωργίου, σε κενή οργανική 
θέση Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, στο Διοικητικό 
Εφετείο Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

F
          Αριθμ. ΠΟΛ: 1273 (3)
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής για την απώ−

λεια ρυθμίσεων Ν.4321/2015 και Ν.4305/2014 στη Φο−
ρολογική Διοίκηση, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν.4346/2015 (ΦΕΚ Α΄32), με 

τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, περί απώλειας ρυθμί−
σεων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση του Ν.4321/2015 
και του Ν.4305/2014, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1−17 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 
Α΄32), όπως ισχύουν, περί ρύθμισης οφειλών στη Φορο−
λογική Διοίκηση.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 237), όπως ισχύουν, περί ρύθμισης οφειλών στη Φο−
ρολογική Διοίκηση.

4. Τις διατάξεις του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), «Κώδικας 
Φορολογικής Διαδικασίας −Κ.Φ.Δ.», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄90), «Κώδικας 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων − Κ.Ε.Δ.Ε.», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του Ν. 4093/2012 
(ΦΕΚ Α΄222) περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄222), όπως ισχύουν.

7. Την απόφαση Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ Β΄ 3033/2014), όπως ισχύει.

8. Την απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομι−
κών ΠΟΛ 1080/2015 (Β΄628/2015).

9. Την απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 
0003412 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β΄ 2294), «Ορισμός Αναπληρωτή 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

10. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερειών για την 
εφαρμογή των διατάξεων περί της δημιουργίας νέων 
οφειλών ως λόγου απώλειας ρύθμισης των «100 δόσεων» 
Ν.4321/2015 και 4305/2014.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπα−
γωγής στη ρύθμιση των άρθρων 1−17 του Ν.4321/2015 με 
νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, 
προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση του Ν. 4321/2015, 
εξοφλούνται ως ακολούθως:

ι) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών 
από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

ιι) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημε−
ρών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθε−
σμες.

ιιι) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας κα−
ταβολής τους.

2. Από 01.01.2017 μέχρι τις 31.12.2017 η ρύθμιση απόλλυ−
ται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων 
οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προ−
ηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

3. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση του Ν. 4321/2015 δεν 
απόλλυται, εάν:

α) οι ληξιπρόθεσμες, εκτός ρύθμισης, οφειλές τελούν 
σε καθεστώς αναστολής είσπραξης,

β) ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του, με αίτη−
σή του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, 
στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’ αυτή.

4. Οφειλέτης με συνολικό ύψος βασικών οφειλών 
(νέων και εντός ρύθμισης άρθρου 1−17 Ν.4321/2015) άνω 
των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, δύναται να υπα−
γάγει σε ρύθμιση τις νέες οφειλές του, υφιστάμενης 
της ρύθμισης του Ν.4321/2015, μόνον εφόσον αποδείξει 
την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης. Η σχετική αί−
τηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία 
που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των νέων 
οφειλών πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας 
καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη 
της είσπραξής τους υπηρεσία.

5. Η ρύθμιση δεν χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες 
υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του 
συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προ−
κύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

6. Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν αναλογικά και για 
τη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014.
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7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις 
των άρθρων 1−17 Ν. 4321/2015 και στις διατάξεις του 
άρθρου 51 του Ν. 4305/2014, όπως ισχύουν, και στις 
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές αποφά−
σεις ΠΟΛ 1080/2015 και ΠΟΛ 1236/2014, όπως ισχύουν, 
αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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