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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054426 ΕΞ 2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε.
Α 1007097 ΕΞ 2021/28-1-2021 «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα
στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος
2021» (Β’332).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των
άρθρων 2 και 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου
19 και του άρθρου 41 αυτού.
γ) του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).
δ) του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και
του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).
ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
στ) της υπό στοιχεία οικ. 2/81998/ΔΠΓΚ/16-12-2020
(ΑΔΑ: ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

Αρ. Φύλλου 2790

ζ) της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).
η) της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1142691 ΕΞ
2020/16-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ0Β46ΜΠ3Ζ-ΕΒΠ) απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 σε επιμέρους Λογαριασμούς Εξόδων» Προϋπολογισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων Ειδικός Φορέας 1023- 801-00000-00.
θ) 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.)» (Β’ 4738).
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016.
3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/
05-01-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων
και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής
σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και
ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής»
(Β’ 12, 52, 234 και 1032), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις
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διατάξεις του εδάφ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) Α.Υ.Ο. «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1088827 ΕΞ 2020/
24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΗ0Ο46ΜΠ3Ζ-23Λ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για
την «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
6. Την υπό στοιχεία Ε. 2705/771/Γ0034/24.10.1996
Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Ε.
506/147/Γ0034/18.02.2002 Α.Υ.Ο. (Β΄ 250) περί καταβολής μηνιαίου πάγιου χορηγήματος στους προϊσταμένους
της οικείας υπηρεσίας, των σκύλων ανιχνευτών, για την
κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών.
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/
2010 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3845/2010 περί
μείωσης πάσης φύσεως επιδομάτων.
8. Την υπ’ αρ. 2/5091/0026/25.5.2012 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή
δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών» (Β΄ 1741), ιδίως το
άρθρο 2 αυτής.
9. Το υπό στοιχεία 2/2394/ΔΕΠ/28-1-2020 έγγραφο της
Δ.Ε.Π. του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Α’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Όνομα σκύλου:
ΧΑΚΕΡ, HARLEY

Μηνιαίο
χορήγημα ανά
σκύλο σε ευρώ
216,00 €

10. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1007097 ΕΞ
2021/28-1-2021 «Απόφαση καθορισμού ποσών για το
πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων
ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των
δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2021»
(Β’ 332).
11. Τα υπό στοιχεία ΔΣΤΕΠ Ε 1047292 ΕΞ 2021/2-6-2021
και ΔΣΤΕΠ Ε 1047310 ΕΞ 2021/2-6-2021 έγγραφα της
Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
12. Την υπ’ αρ. 22749/16-6-2021 (ΑΔΑ 911Σ46ΜΠ3ΖΖΗΙ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, οικ. έτους 2021,
για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στον συνοδό του σκύλου
ανιχνευτή HARLEY.
13. Την ανάγκη κάλυψης των δαπανών εκπαίδευσης,
συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε.
Α 1007097 ΕΞ 2021/28-1-2021 «Απόφαση καθορισμού
ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς
των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για
την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης,
διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το
οικ. έτος 2021» (Β’ 332), ως εξής:
α) Την αντικατάσταση του παρακάτω πίνακα, λόγω
μετακίνησης του σκύλου HARLEY από το Τελωνείο Ρόδου
στο Τελωνείο Α’ Θεσσαλονίκης, από 1/7/2021, ως εξής:

Χρονικό διάστημα
ΓΙΑ ΧΑΚΕΡ:
1/1/202131/12/2021,
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Συνολικό ποσό
δαπάνης

Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης

2.592+(2.592/2)=
3.888,00€

ΓΙΑ HARLEY:
1/7/202131/12/2021

ΑΔΑ: ΨΓΙΛ46ΜΠ3Ζ-ΘΑΨ,
911Σ46ΜΠ3Ζ-ΖΗΙ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
Δ.Υ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
α/α 3978/2021,
42000/2021

Η ανωτέρω (α) τροποποίηση προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Νομαρχιακού προϋπολογισμού του Ε.Φ. 1023-8010432200, οικονομικού έτους 2021, ύψους 1.296 ευρώ.
β) Την αντικατάσταση του παρακάτω πίνακα, λόγω μετακίνησης του σκύλου HARLEY από το Τελωνείο Ρόδου στο
Τελωνείο Α’ Θεσσαλονίκης, από 1/7/2021, ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Μηνιαίο
χορήγημα ανά
σκύλο σε ευρώ

Χρονικό
διάστημα

Συνολικό ποσό
δαπάνης

ΑΔΑ: ΩΣ2Ψ46ΜΠ3Ζ-ΚΜΜ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Όνομα σκύλου:
HARLEY

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

216,00 €

1/1/202130/6/2021

2.592,00/2=
1.296,00 €

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥ.Ε.Ε.
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
α/α 3955/2021

Η ανωτέρω (β) τροποποίηση προκαλεί εξοικονόμηση στον Νομαρχιακό προϋπολογισμό του Ε.Φ. 1023-8010431300, οικονομικού έτους 2021, ύψους 1.296 ευρώ.
γ) Την αντικατάσταση του παρακάτω πίνακα, λόγω διαγραφής του σκύλου LINDA από το Τελωνείο Κήπων, από
1/7/2021, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2790/30.06.2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Μηνιαίο
χορήγημα ανά
σκύλο σε ευρώ

Χρονικό διάστημα

Συνολικό ποσό
δαπάνης

36687

Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ
Ονόματα σκύλων:
ΤΖΙ, DOLLY, SELIN,
ΛΑΚΥ, LINDA

216,00 €

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Όνομα σκύλου: ICE

ΓΙΑ ΤΖΙ, DOLLY,
SELIN, ΛΑΚΥ ΚΑΙ ICE:
1/1/2021(2.592,00€ *
5)+(2.592/2) =
31/12/2021,
14.256,00€
ΓΙΑ LINDA: 1/1/202130/6/2021

ΑΔΑ: 6ΥΖ646ΜΠ3Ζ-Υ60
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥ.Ε.Ε.
ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
α/α 6793/2021

Η ανωτέρω (γ) τροποποίηση προκαλεί εξοικονόμηση στον Νομαρχιακό προϋπολογισμό του Ε.Φ. 1023-8010431400, οικονομικού έτους 2021, ύψους 1.296 ευρώ.
2. Το χορήγημα θα καταβάλλεται στον προϊστάμενο του τελωνείου στο οποίο υπηρετεί ο συνοδός του σκύλου
ανιχνευτή με τακτικό χρηματικό ένταλμα, μετά τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/5091/0026/25.5.2012
(Β΄ 1741) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 και το
άρθρο 151 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) περί ασυμβίβαστων καθηκόντων διατάκτη και δημοσίου υπόλογου, όταν ο
προϊστάμενος της προηγούμενης παραγράφου είναι και διατάκτης βάσει της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ
2017/5.1.2017 (Β΄ 12) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, το
μηνιαίο χορήγημα θα καταβάλλεται σε μόνιμο υπάλληλο της οικείας υπηρεσίας, διαφορετικό του διατάκτη.
3. Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται οι εμβολιασμοί και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των σκύλων ανιχνευτών, που βαρύνουν επίσης τις πιστώσεις του Λογαριασμού 2410988001 των
ανωτέρω Ειδικών Φορέων και θα καταβάλλονται στον συνοδό σκύλου ανιχνευτή με τακτικά χρηματικά εντάλματα,
σύμφωνα με τα παραστατικά δαπανών που θα προσκομίζονται.
4. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1007097 ΕΞ 2021/28-1-2021 «Απόφαση καθορισμού
ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την
κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος
2021» (Β’332).
5. Η ισχύς των ανωτέρω τροποποιήσεων άρχεται από 1/7/2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02027903006210004*

