
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομια-
κό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις 
των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του 
ν.4172/2013 για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017.

2 Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλε-
σης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξω-
τερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου 
της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχο-
μένου (Α’ 84), όπως ισχύει.

3 Καθορισμός θεμάτων αναφορικά με την οργάνω-
ση, τη δομή και τη λειτουργία του Συντονιστικού 
Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) που συστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α’ 141).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΠΟΛ.1173 (1)
Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομι-

ακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατά-

ξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 

του ν.4172/2013 για τα φορολογικά έτη 2016 

και 2017. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 

65 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167).
β) Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α 210/5-11-2016) «Διορισμός 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
γ) Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016, 

(ΦΕΚ 3696 Β’/15-11-2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

δ) Την πράξη 1/20-1-2016 του Υπουργικού Συμβου-
λίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γε-
νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 18/20-1-2016) σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

ε) Την απόφαση Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.01.2013 (ΦΕΚ 
Β’130 και Β’372) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών».

στ) Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178/2014 και ΦΕΚ Α' 
25/2015) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Το υπ’ αριθ. 46676/18.09.2017 εμπιστευτικό έγγραφο 
του Υπουργείου Εξωτερικών κατά το οποίο η συμπερί-
ληψη γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς εφαρμογής του 
ν.4172/2013 και δεν θίγει την επίσημη θέση της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας για το νομικό καθεστώς του Κοσσόβου.

η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του 
ν.4172/2013, τα κράτη εκείνα στα οποία το νομικό πρό-
σωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερ-
δών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου 
ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το πενήντα 
τοις εκατό (50%) του συντελεστή φορολογίας νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής 
νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατη-
ρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 
6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα.

Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για το 
φορολογικό έτος 2016, είναι τα ακόλουθα:

1. Άγιος Ευστάθιος St Eustatius
2. Άγιος Μαρίνος San Marino
3. Αλβανία Albania
4. Ανδόρα Andorra

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Ανγκουίλα Anguilla
6. Βανουάτου Vanuatu
7. Βερμούδες Bermuda
8. Βοσνία -Ερζεγοβίνη Bosnia-Herzegovina
9. Βουλγαρία Bulgaria

10. Βρετανικές Παρθένοι 
Νήσοι British Virgin Islands

11. Γιβραλτάρ Gibraltar
12. Γκέρνσεϋ Guernsey

13. Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα United Arab Emirates

14. Ιορδανία Hashemite Kingdom 
of Jordan

15. Ιρλανδία Ireland
16. Κατάρ Qatar
17. Κόσσοβο Kosovo
18. Κύπρος Cyprus
19. Λίχτενσταϊν Liechtenstein
20. Μακάο Macau
21. Μαλδίβες Republic of Maldives
22. Μαυροβούνιο Montenegro
23. Μολδαβία Republic of Moldova
24. Μονακό Monaco
25. Μονσεράτ Montserrat
26. Μπαχάμες the Bahamas
27. Μπαχρέϊν Bahrain
28. Μπελίζ Belize
29. Μποναίρ Bonaire
30. Ναουρού Nauru
31. Νήσοι Κέϋμαν Cayman Islands
32. Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands
33. Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος Turks and Caicos
34. Νήσος του Μάν Isle of Man
35. Ουζμπεκιστάν Uzbekistan
36. Ομάν Oman
37. Παραγουάη Paraguay
38. ΠΓΔΜ FYROM
39. Σαουδική Αραβία Saudi Arabia
40. Σεϋχέλλες Seychelles
41. Σρι - Λάνκα Sri Lanka
42. Τζέρσεϋ Jersey

2. Για το φορολογικό έτος 2017 ως κράτη με προνο-
μιακό φορολογικό καθεστώς λαμβάνονται αυτά της 
παραγράφου 1 με την προσθήκη και της Ουγγαρίας 
(Hungary).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   

 Αριθμ. 25 (2)
Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέ-

λεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το 

εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευ-

ταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 

πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετι-

κού περιεχομένου (Α' 84), όπως ισχύει. 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρ-

θρου 1 του ν. 4350/2015 (Α' 161) , όπως τροποποιήθηκε 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4350/2015 
(Α'161) και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του 
ν. 4350/2015 (Α'161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 
4 του ν. 4350/2015 (Α’161).

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 άρθρου 
πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Α' 84), όπως αυτή προστέθηκε με την περί-
πτωση (α) της παραγράφου 1 της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π. 
0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672 απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομικών (Β' 2100) και τροποποιήθηκε με την περίπτω-
ση (1) της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π. 
585 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 684).

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτρο-
πής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχε-
τικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 
(ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: 
ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 
78ΞΙΗ-Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΔΕ7Η-
ΤΗΟ), 2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ), 
2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ), 2/58251/
0004/28.7.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΞΗΗ-Π8Ο), 2/42310/0004/ 
20.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΑ7ΞΗ-4ΣΗ) και 2/61280/0004/ 
16.08.2017(ΑΔΑ: Ω7ΤΛΗ-Κ56) και ισχύει.

5. Την με αριθ. 18/24.5.17 (Β' 1940) απόφαση της Επι-
τροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός 
μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών με-
ταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτι-
κό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 
του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως ισχύει».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005: «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

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

Α) Τον ορισμό μεγίστου μηνιαίου ορίου μεταφοράς κε-
φαλαίων προς το εξωτερικό για το σύνολο των πιστωτι-
κών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 
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4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στο ποσό των ευρώ εξήντα εννέα εκατομμυρίων 
εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (€ 69.635.000) από 
την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Β) Την κατανομή του ως άνω ποσού ανά πιστωτικό 
ίδρυμα, αρχής γενομένης από την 1η Δεκεμβρίου 2017, 
ως εξής:

Τριψήφιος 
Κωδικός 
Αριθμός

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος
Μηνιαίο Όριο 

Ποσού

011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17.300.000

014 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 17.300.000

016 ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 810.000

017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 17.300.000

026 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 
A.E. 15.200.000

034 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 70.000

056 AEGEAN BALTIC BANK A.T.E. 10.000

069 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 70.000

075 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 30.000

087 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 200.000

088 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. 
ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 10.000

089 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 10.000

091 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 30.000

094
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΙΕΡΙΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ 
ΣΥΝ.Π.Ε.

10.000

095 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 10.000

099 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 10.000

071 HSBC BANK PLC 1.050.000
072 UNICREDIT BANK A.G. 20.000

084 CITIBANK INTERNATIONAL 
LIMITED 100.000

081 BANK OF AMERICA N.A. 5.000

107 KEDR OPEN JOINT-STOCK 
COMPANY COMMERCIAL BANK 25.000

109 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 30.000

116 PROCREDIT BANK (BULGARIA) 
EAD 30.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ 69.635.000
Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να 

ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συ-
ναλλαγών σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως 
τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφο-

ράς για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά 
των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς 
το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το μήνα αναφοράς.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
με αριθ. 18/24.5.17 (Β’1940) απόφαση της Επιτροπής 
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1170657ΕΞ2017 (3)
Καθορισμός θεμάτων αναφορικά με την οργάνω-

ση, τη δομή και τη λειτουργία του Συντονιστικού 

Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) που συστάθη-

κε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 

(Α' 141).  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α’141) «Τροποποι-

ήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση 
της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού 
και βιομηχανοποιημένων καπνών και ίδρυση Συντονι-
στικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορί-
ου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας ……. και την 
κατάργηση της οδηγίας 2001/37ΕΚ και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 106 
του ν. 4446/2016 (Α’240 ) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικη-
τική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκά-
λυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και 
λοιπές διατάξεις» και της υποπαραγράφου α’ της παρ. 2 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε’ και της 
περίπτωσης δδ’ της υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4 του 
άρθρου 14, των άρθρων 1, 2 και 7 και των παραγράφων 
2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

γ) Της αριθ. Υ209/2-12-2016 (Β’3920) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση επιτροπής επιχειρησιακού 
σχεδιασμού με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του 
λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.».

δ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α’ 128), «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυα-
σμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

ε) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-3-2017 (Β’ 968 
και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιή-
θηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
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στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’176) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1049724ΕΞ2017/30-3-2017 
(Α.Δ.Α.:73ΡΜΗ-ΤΘΤ) απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ορισμός 
μελών του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου 
(Σ.Ε.Κ.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 
σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.», όπως τρο-
ποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1100458ΕΞ2017/ 
27-6-2017 (ΑΔΑ: 654ΦΗ-991) «Τροποποίηση της αριθ. 
Δ.ΟΡΓ.Β.1049724ΕΞ2017/30-3-2017 (Α.Δ.Α.:73ΡΜΗ-ΤΘΤ) 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περί ορισμού μελών του Συντο-
νιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) στην Α.Α.Δ.Ε., 
για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα 
που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.» όμοια.

3. Την αριθ. 1 της 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 παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130 
και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της 
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την ανάγκη υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 
6 του ν. 4410/2016 (Α’141)», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4446/2016 (Α’240 ).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την οργάνωση, τη δομή, τη λειτουργία 
και τις υποδομές του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέ-
ντρου (Σ.Ε.Κ.), που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
6 του ν. 4410/2016 (Α’141), ως εξής:

Άρθρο 1
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.

Α. 1.- α) Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.), 
το οποίο λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο μεταξύ των 
υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 
προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α’141), όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 106 του 
ν. 4446/2016 (Α’240), σε συνδυασμό με την παράγραφο 
2 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’94), είναι επταμε-
λές μικτό διϋπηρεσιακό όργανο, που εποπτεύεται από 

την Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με τίτλο «Επι-
τροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα 
που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.» και συγκροτείται με απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), από:

αα) Έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων 
και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρο.

ββ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, ως 
Αντιπρόεδρο.

γγ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας για την 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως 
Γραμματέα.

δδ) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υπο-
θέσεων της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος.

εε) Έναν εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος.
στστ) Έναν υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας του Σώ-

ματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του 
Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

ζζ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, ως μέλος.

β) Για λόγους συντομίας, εφεξής, ο Πρόεδρος, ο Αντι-
πρόεδρος, ο Γραμματέας και τα ανωτέρω μέλη θα ανα-
φέρονται ως «Συμβούλιο» του Σ.Ε.Κ..

γ) Το Συμβούλιο συνεδριάζει καθημερινά με τη συμμε-
τοχή τουλάχιστον τεσσάρων (4) από τα επτά (7) μέλη του. 
Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Σ.Ε.Κ., προε-
δρεύει ο Αντιπρόεδρος αυτού, σε περίπτωση απουσίας 
και του Αντιπροέδρου, προεδρεύει ο Γραμματέας του 
Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας και του Γραμμα-
τέα, προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με σχετι-
κή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 
γνώμη του Προέδρου.

2.-I. Όλες οι δραστηριότητες του Σ.Ε.Κ. συντονίζονται 
από το Συμβούλιο αυτού.

II.-Το Συμβούλιο του Σ.Ε.Κ.:
α) Εισηγείται προς την Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχε-

διασμού, με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρε-
μπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.»:

αα) Στρατηγικά σχέδια για την καταπολέμηση του λα-
θρεμπορίου στα Αλκοολούχα, στα Πετρελαιοειδή και στα 
Καπνικά προϊόντα,

ββ) επιχειρησιακά σχέδια κοινών διϋπηρεσιακών ή 
διακρατικών δράσεων.

γγ) για έγκριση και προώθηση, νομοθετικές πρωτο-
βουλίες για διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, 
των υλικοτεχνικών υποδομών, των μέσων ελέγχου και 
μεταφοράς, της πρόσβασης σε πληροφοριακά συστή-
ματα, καθώς και εν γένει νομοθετικές ρυθμίσεις για τη 
διευκόλυνση του έργου του Σ.Ε.Κ.,

δδ) μέτρα για την αποτελεσματικότερη διενέργεια και 
τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων και των ερευνών 
των εμπλεκόμενων διωκτικών αρχών.

β) Αξιολογεί τις εισερχόμενες πληροφορίες, ανάλογα 
με το περιεχόμενο, τη βαρύτητά τους και την επιρροή 
τους στα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια του Σ.Ε.Κ. 
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και τις προωθεί στην Ομάδα Πληροφοριών και Συντονι-
σμού Επιχειρήσεων, για ανάληψη συντονισμού, είτε για 
διαβίβαση σε κάποια από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες 
ή σε άλλο κράτος.

γ) Επιλαμβάνεται:
αα) όλων των διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων 

που δεν μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο Ομάδας.
ββ) των θεμάτων του προσωπικού, που στελεχώνει 

το Σ.Ε.Κ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 
της Α.Α.Δ.Ε., όπου απαιτείται.

δ) Αποφασίζει συναντήσεις με τις συναρμόδιες υπη-
ρεσίες.

ε) Αναπτύσσει συνεργασίες με Τμήματα, Διευθύνσεις, 
Φορείς, Συμβούλια και Επιτροπές και εκπροσωπεί το 
Σ.Ε.Κ. στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

στ) Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονι-
σμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της 
Α.Α.Δ.Ε. και, κατά περίπτωση, με τα Γραφεία Επικοινωνίας 
των συναρμόδιων φορέων για τη δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων του Σ.Ε.Κ. στα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης (Μ.Μ.Ε.).

ΙΙΙ. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει την επισπεύ-
δουσα υπηρεσία που θα αναλάβει τον συντονισμό των 
υπόλοιπων υπηρεσιών κατά τη διενέργεια κοινών επι-
χειρησιακών δράσεων.

3. -α) Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Σ.Ε.Κ. οι 
δραστηριότητές του ασκούνται από τρείς (3) Ομάδες, 
ως εξής:

αα) Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πληροφο-
ρικής

ββ) Ομάδα Πληροφοριών και Συντονισμού Επιχειρή-
σεων και

γγ) Ομάδα Επιχειρησιακής Δράσης
β) Με απόφαση του Συμβουλίου του Σ.Ε.Κ. ανατίθεται 

ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της κάθε Ομάδας, 
για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη, σε ένα μέλος 
αυτού.

Β. 1.α) Το Συμβούλιο του Σ.Ε.Κ. συνεπικουρείται από 
είκοσι (20), επιπλέον, υπαλλήλους, οι οποίοι προέρχονται 
από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση α’ 
της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Α’ του παρόντος 
άρθρου, καθώς και από τις λοιπές υπηρεσίες του Δημόσι-
ου τομέα, κατ’ εφαρμογή των υποπαραγράφων β’ έως ε’ 
της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016, ως κατωτέρω:

• Εννέα (9) υπάλληλοι από την Α.Α.Δ.Ε. και τις λοιπές 
υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, ως εξής:

- Τέσσερις (4), από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και 
Ε.Φ.Κ.

- Δύο (2), του κλάδου Πληροφορικής
- Δύο (2), από υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.
- Ένας (1), από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 

της Α.Α.Δ.Ε.
• Τέσσερα (4) στελέχη από την Ελληνική Αστυνομία
• Τέσσερα (4) στελέχη από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική 

Ακτοφυλακή
• Ένα (1) στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Καταπο-

λέμησης της Διαφθοράς

• Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου Τελωνειακών ή Εφο-
ριακών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ από το Σ.Δ.Ο.Ε.

• Ένας (1) υπάλληλος από τη Γενική Γραμματεία Εμπο-
ρίου και Προστασίας Καταναλωτή.

β) Το προσωπικό θα κατανέμεται στις Ομάδες του 
Σ.Ε.Κ. με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου αυ-
τού, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

2.- α) Η γραμματειακή υποστήριξη του Σ.Ε.Κ. παρέχεται 
με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 
της Α.Α.Δ.Ε., βάσει των διατάξεων της υποπαραγράφου 
στ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016, η οποία 
υποδεικνύει τα μέλη αυτής, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
υπηρεσιακές ανάγκες.

β) Με απόφαση του Συμβουλίου του Σ.Ε.Κ. ανατίθεται 
ο συντονισμός των μελών της Γραμματείας, για χρονικό 
διάστημα μέχρι δύο (2) έτη, σε ένα μέλος του Συμβου-
λίου αυτού.

γ) Αναλυτικότερα το κύριο έργο και οι αρμοδιότητες 
των μελών της Γραμματείας του Σ.Ε.Κ. είναι:

αα) Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Σ.Ε.Κ.
ββ) Η τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχόμενων 

και εξερχόμενων εγγράφων (απλών και εμπιστευτικών) 
και η διεκπεραίωση της κοινής και εμπιστευτικής αλλη-
λογραφίας.

γγ) Η τήρηση του γενικού αρχείου του Σ.Ε.Κ.
δδ) Η τήρηση βοηθητικών μητρώων του προσωπικού 

του Σ.Ε.Κ.
εε) Η επιμέλεια για την έκδοση των αναγκαίων εγγρά-

φων και δικαιολογητικών προς κάλυψη των πάσης φύ-
σεως δαπανών του Σ.Ε.Κ.

στστ) Η διαχείριση και ο προγραμματισμός της σωστής 
κατανομής των αναλώσιμων υλικών, η διατήρηση των 
αναγκαίων αποθεμάτων και η διάθεσή τους.

ζζ) Η τήρηση του Μητρώου Παγίων του Σ.Ε.Κ.
ηη) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση προτάσεων σχε-

τικά με τις ανάγκες σε μέσα ελέγχου και εξοπλισμού και 
η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έγκαιρη 
προμήθεια των πλέον κατάλληλων και αναγκαίων, καθώς 
και η ενημέρωση του προσωπικού τους στη χρήση αυτών.

θθ) Η μέριμνα για τη φύλαξη, τη συντήρηση και την 
επισκευή του εξοπλισμού του Σ.Ε.Κ.

ιι) Η κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων, η 
διαβίβασή του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. 
και η συνεργασία με αυτές για την εγγραφή στον κρατικό 
προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων για όλες τις 
δαπάνες του Σ.Ε.Κ.

Γ. Ωράριο Λειτουργίας Σ.Ε.Κ.
1. Για τα μέλη του Συμβουλίου του Σ.Ε.Κ. ισχύει πενθή-

μερη εβδομαδιαία εργασία, από 7:30 π.μ. μέχρι και 15:30 
μ.μ., με την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
σε βάρδιες, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, εικοσιτέσσε-
ρις (24) ώρες την ημέρα, όταν αυτό απαιτείται. Επιπρό-
σθετα, τα μέλη του «Συμβουλίου» του Σ.Ε.Κ. θα είναι σε 
τηλεφωνική ετοιμότητα επί εικοσιτετραώρου βάσεως, 
επτά ημέρες την εβδομάδα, όταν αυτό απαιτείται από 
τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

2. Για το προσωπικό που συνεπικουρεί και υποστηρί-
ζει το Συμβούλιο του Σ.Ε.Κ. ισχύει ωράριο, από 7:30 π.μ 
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μέχρι και 15:30 μ.μ., με την υποχρέωση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε βάρδιες, επτά (7) ημέρες την εβδο-
μάδα, είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, όταν αυτό 
απαιτείται από τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Με εβδομαδιαίο δελτίο Υπηρεσίας θα καθορίζεται 
ανά βάρδια, ο κατά περίπτωση, αναγκαίος αριθμός των 
μελών και υπαλλήλων του Σ.Ε.Κ..

Άρθρο 2
Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Πληροφορικής

Έχει ως κύριο έργο την εκπόνηση στρατηγικών και επι-
χειρησιακών σχεδίων, την παρακολούθηση της απόδο-
σης και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.

Αναλυτικότερα, το έργο της Ομάδας είναι:
1) Η εκπόνηση:
α) Στρατηγικών σχεδίων για την καταπολέμηση του 

λαθρεμπορίου στα Αλκοολούχα, στα Πετρελαιοειδή και 
στα Καπνικά προϊόντα, σε συμφωνία και προς επίτευξη 
των στόχων των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχε-
δίων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

β) Διακρατικών επιχειρησιακών δράσεων.
γ) Επιχειρησιακών σχεδίων, ανά είδος προϊόντος που 

υπόκειται σε Ε.Φ.Κ. με τη χρήση κριτηρίων και μέσων 
προγραμματισμού, όπως διαθέσιμων στοιχείων από βά-
σεις δεδομένων, μεθόδων ανάλυσης, διασταυρώσεων, 
στατιστικής ανάλυσης, καθώς και των αποτελεσμάτων 
που προκύπτουν με τη μέθοδο ανάλυσης κινδύνου.

2) Η μελέτη και η επεξεργασία των επιχειρησιακών 
σχεδίων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και η εκπόνηση 
κοινών επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων.

3) Η σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων των δράσεων 
του Σ.Ε.Κ.

4) Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των απο-
τελεσμάτων των ερευνών και ελέγχων που συντονίζονται 
από το Σ.Ε.Κ.

5) Η καταγραφή των μεθόδων, των μέσων και των τρό-
πων διάπραξης του λαθρεμπορίου (modus operandi) 
στα Αλκοολούχα, Πετρελαιοειδή και Καπνικά προϊόντα 
και η κοινοποίηση των πρωτότυπων μεθόδων, μέσων 
και τρόπων διάπραξης του λαθρεμπορίου, στις εμπλε-
κόμενες υπηρεσίες.

6) Η παρακολούθηση των επικρατουσών τάσεων πα-
ραβατικότητας και η υποβολή προτάσεων αντιμετώπι-
σής της, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

7) Η αξιολόγηση των μεθόδων και της ποιότητας των 
ελέγχων και των ερευνών:

α) που πραγματοποιούνται από τις επιχειρησιακές δο-
μές των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και

β) που ασκούνται από ίδιες δυνάμεις.
8) Η συνεργασία:
α) με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για κάθε θέμα, που 

αφορά στην πρόσβαση του Σ.Ε.Κ. στα απαραίτητα πλη-
ροφοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 
για την υποστήριξη του έργου του.

β) με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και με τις 
υπηρεσίες άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων για την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής.

9) Η εξασφάλιση πρόσβασης στους εγκεκριμένους, 
από τις Ομάδες του Σ.Ε.Κ. χρήστες αυτού, στα πληρο-
φοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας του κάθε 
συστήματος.

10) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση μηχανισμού και βά-
σεων δεδομένων για την υποδοχή, τη συγκέντρωση και 
την ανάλυση των πληροφοριών.

11) Η διαχείριση συστήματος ανάλυσης κινδύνου.
12) Η πρόταση και η μέριμνα για την οργάνωση εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων, είτε με ίδια μέσα, είτε σε 
συνεργασία με τους φορείς Εκπαίδευσης των συναρ-
μόδιων Υπηρεσιών, καθώς και με άλλους Εθνικούς και 
Διεθνείς φορείς.

Άρθρο 3
Ομάδα Πληροφοριών 
και Συντονισμού Επιχειρήσεων

Έχει ως κύριο έργο τη συλλογή, την αξιολόγηση, τη 
διαβίβαση των πληροφοριών και τον συντονισμό των 
επιχειρησιακών δράσεων.

Αναλυτικότερα, το έργο της Ομάδας είναι:
1) Η άντληση πληροφοριών από όλα τα απαραίτητα 

πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων υπηρε-
σιών.

2) Η καθημερινή επιμέλεια για τη λήψη και την κατα-
γραφή των εισερχόμενων πληροφοριών, των σχετικών 
με θέματα λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε 
Ε.Φ.Κ.

3) Η λήψη, η επεξεργασία και η διαβίβαση πληροφο-
ριών:

α) από και προς άλλα κράτη.
β) από και προς τις συναρμόδιες διωκτικές αρχές.
4) Η συλλογή, η δημιουργία και η τήρηση, με ασφαλείς 

τρόπους, αρχείων, όπως, παραβατών, προσώπων, επιχει-
ρήσεων, αγαθών, μέσων μεταφοράς, πληροφοριών, δε-
δομένων και κάθε άλλου στοιχείου που απαιτείται για την 
επιτυχή άσκηση του έργου του Σ.Ε.Κ., εφαρμοζομένου 
προς τούτο και του νομικού πλαισίου περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων και απορρήτου.

5) H διερεύνηση των εισερχόμενων πληροφοριών και 
η αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων στις βάσεις δεδομέ-
νων των Πληροφοριακών Συστημάτων των εμπλεκόμε-
νων υπηρεσιών.

6) Η συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων από διάφορες 
Αρχές, «ανοικτές» πηγές ή Τράπεζες Πληροφοριών, από 
τη διοικητική συνδρομή από άλλες χώρες, δια μέσου των 
ορισμένων για τον λόγο αυτό διαύλων επικοινωνίας των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών, για περαιτέρω συσχετισμό 
και τεκμηρίωση των πληροφοριών.

7) Η κατ’αρχήν αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων 
και δεδομένων κάθε πληροφορίας αρμοδιότητας του 
Σ.Ε.Κ., τόσο, μεμονωμένα, όσο και σωρευτικά για κάθε 
υπόθεση και η προώθησή τους στο Συμβούλιο του Σ.Ε.Κ. 
ή η προσωρινή αρχειοθέτησή τους, έως ότου προκύψουν 
εκ νέου πληροφορίες ή επαρκή στοιχεία.

8) Η κατάρτιση σχεδίου δράσης και η δημιουργία 
προφίλ ελέγχου για κάθε δράση που θα συντονίσει ή 
θα αναλάβει με ίδια μέσα.
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9) Ο συντονισμός κοινών επιχειρησιακών δράσεων 
μεταξύ δύο ή περισσότερων εκ των εμπλεκόμενων υπη-
ρεσιών στην έρευνα, στον έλεγχο και στη δίωξη κατά του 
λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ.

10) Ο συντονισμός των επιχειρησιακών δράσεων στην 
έρευνα, στον έλεγχο και στη δίωξη κατά του λαθρεμπο-
ρίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., που πραγματο-
ποιούνται με ίδιες δυνάμεις.

Άρθρο 4
Ομάδα Επιχειρησιακής Δράσης 
(2η φάση λειτουργίας του Σ.Ε.Κ.)

Έχει ως κύριο έργο την ανάληψη επιχειρησιακής δρά-
σης κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων 
σε Ε.Φ.Κ.

Αναλυτικότερα, το έργο της Ομάδας είναι:
1) Η ανάληψη αυτόνομης επιχειρησιακής δράσης στην 

έρευνα, στον έλεγχο και στη δίωξη κατά του λαθρεμπο-
ρίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ.

2) Η συνεργασία με τις άλλες διωκτικές αρχές στην 
έρευνα, στον έλεγχο και στη δίωξη κατά του λαθρεμπο-
ρίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ.

3) Η διενέργεια προανακριτικών πράξεων προς δια-
πίστωση των αδικημάτων της λαθρεμπορίας, της δα-
σμοφοροδιαφυγής και κάθε άλλης παράβασης, δια 
των υπαλλήλων που έχουν καθήκοντα και δικαιώματα 

ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

4) H αποστολή των αποτελεσμάτων των διενεργηθέ-
ντων ελέγχων και ερευνών στην Ομάδα Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και Πληροφορικής.

5) Η διαβίβαση των διαπιστωθεισών υποθέσεων λα-
θρεμπορίας στις κατά λόγο αρμοδιότητας εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες.

Άρθρο 5
Πρόσβαση του Σ.Ε.Κ. σε Πληροφοριακά 
Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων των 
εμπλεκόμενων Υπηρεσιών

Για την επίτευξη των στόχων του απαιτείται να πα-
ρασχεθεί στο Σ.Ε.Κ. πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων, 
που διαχειρίζονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Η κάθε 
υπηρεσία πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση, στα απο-
σπασμένα για τον σκοπό αυτό στελέχη της, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές ασφαλείας του κάθε συστήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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