
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης 
Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οι-
κονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
του Υπουργείου Οικονομικών.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/
27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομι-
κών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 
ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 3398).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 108346 ΕΞ 2022 (1) 
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης 

Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Οικονομικών.

  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α’ 176).

2. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 35, τις παρ. 1 και 2 
του άρθρου 36 και την περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 37 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Την υπό στοιχεία 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελό-
πης Παγώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμ-
ματέως του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 185).

6. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

7. Την υπό στοιχεία 162781 ΕΞ2021/20.12.2021 από-
φαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου 
Οικονομικών «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου Οι-
κονομικών σε επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς 
λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ:ΨΛΤΕΗ-0Κ2).

8. Το υπό στοιχεία  88776ΕΞ2022/24.06.2022 έγγραφο 
της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι παρί-
σταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό 
ωράριο για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022, στους υπαλ-
λήλους της ανωτέρω Μονάδας προκειμένου να διεκπε-
ραιωθεί ο μεγάλος όγκος εργασίας για την παρακολού-
θηση, προώθηση, υποστήριξη, καθώς και διασφάλιση 
της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων που αφορά στις 
αποκρατικοποιήσεις, στην εκκαθάριση των εσόδων από 
τις αποκρατικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, στο 
σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
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των δράσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και 
Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), στη συστηματική παρακολούθηση 
της λειτουργίας των ΔΕΚΟ, καθώς και στη διαχείριση κι-
νητών αξιών του ελληνικού δημοσίου.

9. Το υπό στοιχεία 92659ΕΞ2022/01.07.2022 έγγραφο 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
Οργάνωσης.

10. Την υπό στοιχεία 98476ΕΞ2022/11.07.2022 (ΑΔΑ: 
ΨΓΧΞΗ-ΒΞΓ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης, της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης που αφορά υπερωρι-
ακή εργασία 24 υπαλλήλων της Μονάδας Αποκρατικο-
ποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πο-
λιτικής.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων ογδό-
ντα ευρώ (17.280€) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από 
την εγγεγραμμένη πίστωση Ειδικού Φορέα 1023-203-
0000000 και λογαριασμού 2120201001 του Υπουργείου 
Οικονομικών του τρέχοντος έτους, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση της καθιέρωσης απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας, για είκοσι τέσσερις (24) υπαλλήλους 
της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων Διαχείρισης Κινητών 
Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμ-
ματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο-
μικών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσας σε ΦΕΚ και έως τις 31-12-2022 και για μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνον εφόσον δεν είναι δικαιούχοι άλλης 
υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε φορέα 
για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα 
πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν 
να μετέχουν και επιπρόσθετοι υπάλληλοι, καθώς και 
αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω ορίου 
αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα από-
φαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνερ-
γείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του/της 
Προϊσταμένου/-μένης της ανωτέρω Μονάδας. Η σχε-
τική απόφαση θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο της Υπη-
ρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών, 
του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, καθώς 
και στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού 
και Οργάνωσης.

4. Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδο-
ση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτελή Δι-
εύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύ-
νη του/της Προϊσταμένου/-μένης της ανωτέρω Μονάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ

    Αριθμ. 108337 ΕΞ 2022 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οι-

κονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας 

Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσί-

ας του Υπουργείου Οικονομικών.

  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α’ 176).

3. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 35, τις παρ. 1 και 
2 του άρθρου 36 και την περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 37 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Την υπό στοιχεία 27871ΕΞ2020/06.03.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελό-
πης Παγώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμ-
ματέως του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 185).

6. Την υπό στοιχεία 162781 ΕΞ2021/20.12.2021 από-
φαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου 
Οικονομικών «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου Οι-
κονομικών σε επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς 
λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ:ΨΛΤΕΗ-0Κ2).

7. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

8. Το υπό στοιχεία 81151ΕΞ2022/09.06.2022 έγγρα-
φο με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανά-
γκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, 
υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) της Γενικής Γραμμα-
τείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου η Υπηρεσία 
να αντιμετωπίσει τον μεγάλο φόρτο εργασίας λόγω εκτά-
κτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

9. Το υπό στοιχεία 88787ΕΞ2022/24.06.2022 έγγραφο 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
Οργάνωσης.

10. Την υπό στοιχεία 101791ΕΞ2022/15.07.2022 (ΑΔΑ: 
ΩΤΚΚΗ-ΩΩ1) απόφαση δέσμευσης πίστωσης, της Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 
Οικονομικών, που αφορά υπερωριακή εργασία υπαλ-
λήλων της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Οικονομι-
κού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων 
τριακοσίων έντεκα ευρώ (465.311 €), η οποία θα καλυ-
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φθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τρέχοντος 
έτους, Ειδικού Φορέα 1023-207-0000000 και λογαρια-
σμών 2120201001 και 2120202001 του Υπουργείου Οι-
κονομικών, αποφασίζουμε: 

1. Την έγκριση υπερωριακής εργασίας των παρακάτω 
υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), το οποίο λειτουργεί 
όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομά-
δας (παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ. 85/2005, Α΄ 122), για 
το Β’ εξάμηνο του έτους 2022 (από τη δημοσίευση της 
παρούσας σε ΦΕΚ και μέχρι 31/12/2022), ως εξής:

α) για διακόσιους πενήντα επτά (257) υπαλλήλους του 
Σ.Δ.Ο.Ε. και ειδικότερα για σαράντα δύο (42) υπαλλήλους 
της Κεντρικής Υπηρεσίας Σ.Δ.Ο.Ε., για εκατόν τριάντα 
(130) υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης 
Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και για ογδόντα πέντε (85) υπαλλήλους 
της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, για 
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες υπερωριακή απογευμα-
τινή εργασία ανά υπάλληλο,

β) για διακόσιους πενήντα επτά (257) υπαλλήλους του 
Σ.Δ.Ο.Ε. και ειδικότερα για σαράντα δύο (42) υπαλλή-
λους της Κεντρικής Υπηρεσίας Σ.Δ.Ο.Ε., για εκατόν τρι-
άντα (130) υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης 
Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και για ογδόντα πέντε (85) υπαλλήλους 
της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, για 
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες υπερωριακής εργασίας κατά 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο,

γ) για εκατόν δέκα (110) υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε. και 
ειδικότερα για ενενήντα (90) υπαλλήλους της Επιχειρη-
σιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και για είκοσι (20) 
υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μα-
κεδονίας και για μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες υπερωρι-
ακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες ανά υπάλληλο.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν εί-
ναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από 
οποιονδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι, καθώς και αποσπα-
σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, εντός κάθε Διεύθυνσης, η συ-
γκρότηση των συνεργείων και η περιγραφή των συγκεκρι-
μένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευ-
θύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις 
αυτές θα κοινοποιούνται στο Γραφείο της Υπηρεσιακής 
Γραμματέως, στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας και στην Αυτοτελή Δι-
εύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

4. Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτε-
λή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ

    Αριθμ. Α.1103 (3) 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/

27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομι-

κών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 

ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 3398).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παρ. 5 του άρθρου 12 και της παρ. 2 του άρθρου 

48 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 170), (Κ.Φ.Δ.),

β) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως της παρ. 1 του 
άρθρου 13, της παρ. 5 του άρθρου 14 και της υποπερ. ββ 
της περ. β της παρ. 2, της παρ. 3α και της παρ. 10 του 
άρθρου 41 και

γ) 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 υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις 
αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονο-
μικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 
ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 3398).

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΠΟΛ 
1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων Εσόδων, ώστε να διευκολύνονται περαιτέρω οι 
συναλλαγές με τους φορείς του Δημοσίου Τομέα στην 
περίπτωση ύπαρξης περιοδικών απαιτήσεων για την 
είσπραξη των οποίων απαιτείται αποδεικτικό ενημερό-
τητας.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Η υποπερ. v της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 7 της 
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/27.12.2013 απόφασης του Γε-
νικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως 
εξής:

«v. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων 
για περιοδικές απαιτήσεις για την είσπραξη των οποίων 
είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερό-
τητας, το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο δέκα τοις 
εκατό (10%) επί του εισπραττόμενου ποσού για συνολική 
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εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή έως είκοσι χιλιάδες 
(20.000) ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμι-
σμένη οφειλή είναι άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) 
ευρώ, το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί 
στην κάλυψη μίας (1) δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/
ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του 
αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας 
και να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις 

εκατό (10%) του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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