
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φο-
ρολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμέ-
νων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, 
που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών 
τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το 
στάδιο της εκκαθάρισης.

2 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α.Τ.Δ. Α 1095916 ΕΞ 
2017/23-6-2017 (ΦΕΚ: Β΄ 2203, Α.Δ.Α.: 7ΦΧΓΗ-667) 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού 
των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των σπουδαστών 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) 
για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής 
άσκησης σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ. Ε. για το έτος 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΠΟΛ 1159 (1)
Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο 

Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορο-

λογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των 

εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολο-

κληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4, 10, 11 και 54 του ν. 4174/2013 (Α΄170) 

«Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.

β) του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με 
τον ν. 2859/2000 (Α΄248), όπως ισχύει.

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικό-
τερα των άρθρων 7, 14 και 41 αυτού.

δ) του ν. 3419/2005 (Α΄297) Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νο-
μοθεσίας», όπως ισχύει.

ε) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 
(Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

στ) της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1006/31-12-2013 
(Β΄ 19/2014) «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής 
Στοιχείων και Έναρξης /Μεταβολής και Διακοπής Επι-
χειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 
και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α΄ της παρ.3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθμ. 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 Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β΄2743) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
οδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης».

5. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας ενεργοποίη-
σης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολο-
γουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, 
οι οποίοι έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους 
στη Δ.Ο.Υ. χωρίς προηγουμένως να τεθούν υπό εκκαθά-
ριση καθώς υπήρχε εκκρεμότητα αυτών, όπως χρηματι-
κή απαίτηση ή χρέος προς τρίτους ή εταιρική περιουσία 
ή πάγιο, που δε διατέθηκε στους εταίρους, κ.λπ. ή χωρίς 
να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης.

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Καθορίζεται διαδικασία ενεργοποίησης, στο Φορολο-

γικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν προβεί 
στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να 
έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, ως όφει-
λαν, καθώς υπήρχε εκκρεμότητα αυτών, όπως χρηματική 
απαίτηση ή χρέος προς τρίτους ή εταιρική περιουσία 
ή πάγιο, που δεν διατέθηκε στους εταίρους, μετόχους 
κ.λπ., ή ενώ είχαν τεθεί σε εκκαθάριση, υπέβαλαν δή-
λωση διακοπής εργασιών χωρίς να έχουν ολοκληρώσει 
το στάδιο αυτής.

Άρθρο 2
Για τη θέση του νομικού προσώπου ή της νομικής 

οντότητας σε εκκαθάριση στο Φορολογικό Μητρώο, ο 
εκκαθαριστής υποβάλλει στον αρμόδιο υπάλληλο του 
Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας βρισκόταν η έδρα της επιχείρησης κατά τη δια-
κοπή των εργασιών της, το έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρ-
ξης / Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», ως 
μεταβολή, συνυποβάλλοντας το έντυπο Μ7 «Δήλωση 
Σχέσεων Φορολογούμενου» προκειμένου να δηλώσει 
τη σχέση του.

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που είναι 
υπόχρεα σε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, συνυποβάλλουν 
ανακοίνωση καταχώρησης δικαστικής απόφασης ως 
επιχειρήσεις σε εκκαθάριση με την οποία ορίζονται και 
οι εκκαθαριστές.

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που 
εξαιρούνται της εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και το έγ-
γραφο σύστασης τους καταχωρείται σε άλλο Μητρώο ή 
Βιβλίο εκτός Γ.Ε.ΜΗ., όπως κοινοπραξίες που δεν ασκούν 
εμπορική δραστηριότητα, αστικές εταιρείες που δεν επι-
διώκουν οικονομικό σκοπό, κοινωνίες αστικού δικαίου 
κ.ά., συνυποβάλλουν το έγγραφο λύσης τους, νομίμως 
δημοσιευμένο, όπου απαιτείται, από το οποίο προκύ-
πτουν τα στοιχεία των εκκαθαριστών.

Στην περίπτωση που από το έγγραφο λύσης δεν προ-
κύπτουν τα στοιχεία των εκκαθαριστών συνυποβάλλεται 
επιπλέον το έγγραφο εκείνο, από το οποίο προκύπτουν 
τα εν λόγω στοιχεία, όπως καταστατικό, νομίμως δημο-
σιευμένο, όπου απαιτείται ή δικαστική απόφαση.

Τα ως άνω δικαιολογητικά, προσκομίζονται και επι-
δεικνύονται σε πρωτότυπη μορφή ενώ υποβάλλονται 
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα.

Όταν οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση με 
βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του υπόχρεου 
από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. και επιδει-
κνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου 
προσώπου.

Άρθρο 3
Για την καταχώρηση της δήλωσης μεταβολής στο Υπο-

σύστημα Μητρώου και τη θέση του νομικού προσώπου 
ή της νομικής οντότητας σε εκκαθάριση, ο αρμόδιος 

υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. προβαίνει, σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, στην ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. που 
κατείχαν πριν από τη διακοπή των εργασιών τους καθώς, 
τα πρόσωπα αυτά, εξακολουθούν να υφίστανται για το 
σκοπό της εκκαθάρισης.

Με την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., ο αρμόδιος υπάλλη-
λος καταχωρεί στο Υποσύστημα Μητρώου τη δήλωση 
μεταβολής για τη θέση των προσώπων της παρούσας σε 
εκκαθάριση με ημερομηνία μεταβολής, την ημερομηνία 
διακοπής τους. Η ημερομηνία δημοσίευσης ή έκδοσης 
ή εν γένει η ημερομηνία που φέρουν τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 2 δικαιολογητικά που προσκομίζονται για 
την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., δεν είναι δεσμευτική για 
τη φορολογική διοίκηση.

Στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης πέραν των 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία μεταβολής, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. 
(ν. 4174/2013 - Α΄170), όπως ισχύει.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγείται η 
σχετική βεβαίωση.

Με τη θέση του νομικού προσώπου ή της νομικής 
οντότητας σε εκκαθάριση στο Φορολογικό Μητρώο, η 
βεβαίωση διακοπής εργασιών που χορηγήθηκε αρχικά 
στο Φορολογούμενο δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα, 
σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη 
φορολογική νομοθεσία.

Στην περίπτωση που, από την ημερομηνία ενεργοποί-
ησης του Α.Φ.Μ. των ως άνω προσώπων μέχρι και την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης τους, έχουν 
επέλθει μεταβολές στα στοιχεία των φορολογουμένων 
υποβάλλονται οι σχετικές δηλώσεις και τα δικαιολογητι-
κά που ορίζονται με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις.

Με την περάτωση των εργασιών της εκκαθάρισης, τα 
πρόσωπα της παρούσας υποχρεούνται να υποβάλουν 
δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 
(Β΄19/2014), όπως ισχύει.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγείται η 
σχετική βεβαίωση.

Άρθρο 4
Μετά την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. και τη θέση τους σε 

εκκαθάριση, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότη-
τες είναι υπόχρεα στην υποβολή όλων των φορολογικών 
δηλώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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    Αριθμ. Α.Τ.Δ. Α 1145435 ΕΞ 2017 (2)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α.Τ.Δ. Α 1095916 ΕΞ 

2017/23-6-2017 (ΦΕΚ: Β΄ 2203, Α.Δ.Α.: 7ΦΧΓΗ-

667) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του 

αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολο-

γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των 

σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-

τάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προ-

αιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της 

Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της 
υποπαραγράφου δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14, 
του άρθρου 7 και του άρθρου 41 αυτού,

β) του π.δ. 174/1985 «Άσκηση στο επάγγελμα των 
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων» (Α΄59).

γ) Την αριθμ. Ζ/1802/06.2.1996 απόφαση του Υπουρ-
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρακτική 
άσκηση αποφοίτων Ι. Ε. Κ» (Β΄ 104).

δ) της παραγράφου 16 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 
«Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη Φορολογία Εισοδή-
ματος και άλλες διατάξεις» (Α΄249).

ε) Την αριθμ.2/50514/0022/25.9.2002 (Β΄1254) από-
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Κα-
θορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ. Ε. Ι.) και των 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που 
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομικών",

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄ 
118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός κατα-
στήματος και άλλες διατάξεις»,

ζ) Η αριθμ. 139931/Κ1/8-9-2015 (Β΄ 1953) κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού-Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων-Οικονομικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Υγείας «Πρακτική 
Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ».

η) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 
968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 
1114121 ΕΞ2017/27-7-2017 (Β΄ 2681) όμοια απόφαση.

θ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις δι-

ατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του 
ν. 4389/2016.

2. Την αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 
(Β΄ 2153) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μετα-
βίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, 
Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους 
Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων 
και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της υποπαραγράφου Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθ. πρωτ. ΔΣΣΟΔ Ε 1178964 ΕΞ 2016/12-12-
2016 (ΑΔΑ: 7ΣΛΜΗ-Ξ9Γ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σε επιμέρους 
Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.). Προϋπολογισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ειδικός Φο-
ρέας 23-180».

4. Το αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1026828 
ΕΞ2017/20-2-2017 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολο-
γισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

5. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (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.

6. Το αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1055823 
ΕΞ2017/10-4-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπο-
λογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

7. Το αριθμ. πρωτ. 7.675/4-7-2017 έγγραφο του Τελω-
νείου Καβάλας.

8. Το αριθμ. πρωτ. 22590/25-8-2017 έγγραφο του Τε-
λωνείου Ελευσίνας.

9. Το αριθμ. πρωτ. 30/059/045/973/31-8-2017 έγγραφο 
της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου.

10. Τα αρχικά μη ικανοποιηθέντα αιτήματα υπηρεσιών 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε συνδυα-
σμό με τις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες.

11. Το αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α.Α.Α.Δ.Ε.Α 1135341 ΕΞ 
2017/15-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., με το οποίο βε-
βαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαίας συμπληρωματικής 
πίστωσης.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, προκαλείται συμπληρωματική δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που θα βαρύνει τον Προϋ-
πολογισμό του έτους 2017, ύψους περίπου είκοσι χιλιά-
δων ευρώ (20.000,00 €), η οποία εγγράφεται στον Κ.Α.Ε. 
0385 του Ειδικού Φορέα 23-180, αποφασίζουμε:
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Συμπληρώνουμε την αριθμ. πρωτ. Α.Τ.Δ. Α 1095916 ΕΞ 
2017/23-6-2017 (ΦΕΚ: Β΄ 2203, Α.Δ.Α.: 7ΦΧΓΗ-667) από-
φαση μας περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων των 
σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Τ.Ε.Ι.) που μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική 
άσκηση διάρκειας ενός εξαμήνου και των σπουδαστών 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δημό-
σιων και ιδιωτικών, που μπορούν να πραγματοποιήσουν 
πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, σε υπηρεσίες της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2017, 
ως προς τον πίνακα της παρ. 1, στον οποίο προστίθενται 
Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε, ως ακολούθως:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 
Ι.Ε.Κ.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 
Τ.Ε.Ι.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1

ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ-
ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1 1

ΣΥΝΟΛΟ 3 5

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. Α.Τ.Δ. Α 1095916 
ΕΞ 2017/23-6-2017 (ΦΕΚ: Β΄ 2203, Α.Δ.Α.: 7ΦΧΓΗ-667) 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Με εντολή Διοικητή
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Ανθρώπινου Δυναμικού κ.α.α.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οργάνωσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035691110170004*
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