
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρο-
νικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας 
ανάδειξης του Αντιπροέδρου και των μελών του 
Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαρια-
σμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
1027320/678/0006Β/24-02-1998 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο 
των χρησιμοποιούμενων από τις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτι-
κά Κέντρα εντύπων» (Β’ 196), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει.
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ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 ’Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β) της παρ. 2 του άρθρου 162 του ν. 4763/2020 «Εθνικό 
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχε-

τικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση 
νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE 
L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελ-
ληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 254),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα που διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123).

6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει

7. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

8. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

9. Την υπό στοιχεία 169/Y1/8-1-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/049/9544/B1/27-01-2021 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την οποία, από την έκδοση της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

8 Φεβρουαρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 483

4663



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4664 Τεύχος B’ 483/08.02.2021

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει, τον τρόπο διεξαγωγής, 
κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον 
περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID 19 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την 31-3-2021, της ηλεκτρονικής ψηφοφο-
ρίας των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη του 
Αντιπροέδρου και των πέντε μελών του Ειδικού Επταμε-
λούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 2
Όργανο Διενέργειας Εκλογών

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως Όργα-
νο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) νοείται το όργανο που 
έχει την ευθύνη διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογι-
κής διαδικασίας.

Άρθρο 3
Ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής 
διαδικασίας

1. H ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικα-
σίας ανάδειξης του Αντιπροέδρου και των μελών του 
Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης πραγματοποιείται μέσω του ειδικού 
πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του 
Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και ‘Ερευνας 
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. ΑΕ), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται 
από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Το 
σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα 
τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών 
ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και 
το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

2.. Με απόφασή του το Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή της 
συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας. Ο Διαχειριστής 
προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα 
«ΖΕΥΣ» από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αι-
τήματος το οποίο θα αποστέλλεται στο Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε. στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@grnet.zeus.gr και θα 
κοινοποιείται στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση egovgram@minedu.gov.gr. Μέσω των ανωτέρω κωδι-
κών πρόσβασης ο Διαχειριστής καταχωρεί στο σύστημα 
«ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφο-
φορίας, τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 
μελών του ανά περίπτωση, εφόσον έχει οριστεί διαφο-
ρετικό για κάθε μια από τις ανωτέρω διαδικασίες, Ο.Δ.Ε, 
τα ονόματα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και 
τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων καθώς και 
κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει το ακριβές 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν 
τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. 
Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, 
τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψη-

φοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. 
για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Κανο-
νισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 
(Α΄ 134). Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας για κάθε μια από τις ανωτέρω ψηφοφορίες, κάθε 
μέλος του Ο.Δ.Ε. λαμβάνει από το σύστημα «ΖΕΥΣ» ένα 
αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί 
Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά πειθαρχικώς για 
τη διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου 
ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας, είναι απα-
ραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν 
υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την 
έναρξη της ψηφοφορίας.

3. Στη συνέχεια μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» απο-
στέλλεται ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, 
σε όλους του εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο πε-
ριλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή 
διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλο-
γικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη 
πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη 
της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., 
σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονι-
κό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο 
εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό 
σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση 
και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων.

4. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο 
ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη 
Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μονα-
δικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην 
ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε 
τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε.

5. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας εφαρ-
μόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 4
Πέρας εκλογικής διαδικασίας - 
Πρακτικό εκλογής - Αποτελέσματα

1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού δια-
στήματος ψηφοφορίας το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να 
δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά 
τη λήξη της ψηφοφορίας κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισάγει 
το απαραίτητο Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προ-
κειμένου το σύστημα «ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή 
των αποτελεσμάτων. 

2. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που 
απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε. να ορίσει το αργότερο δύο 
(2) μέρες πριν την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και 
έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για το 
χώρο καταμέτρησης των ψήφων και εξαγωγής αποτελε-
σμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων 
και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά 
την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των 
ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται κατωτέρω, πρακτικού εκλογής, εφόσον 
το ζητήσουν.

3. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και 
εξάγει τα τελικά αποτελέσματα.
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4. Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτε-
λεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του 
συστήματος. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας 
ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Αν εκλογέας διορθώσει 
εσφαλμένως καταχωρισμένη ψήφο του, η νέα ψήφος 
καταχωρίζεται στο σύστημα χωρίς όμως με την εξαγωγή 
των αποτελεσμάτων να φαίνεται πότε και πόσες φορές 
έγινε πράξη διόρθωσης.

5. Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί 
πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό 
εκτός από τα συνήθη στοιχεία αναγράφονται κατ’ ελά-
χιστον: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο 
αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των εγκύρων ψή-
φων που έλαβε κάθε υποψήφιος, δ) οι τυχόν ενστάσεις 
επί της καταμέτρησης των ψήφων και ε)οι αποφάσεις 
του αρμόδιου Ο.Δ.Ε. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, 
επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή 
έκβαση της διαδικασίας. Τέλος στο πρακτικό εκλογής 
αναγράφονται ο συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 
που έλαβε κάθε υποψήφιος καθώς και η τελική κατάταξη 
των υποψηφίων. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα 
μέλη του Ο.Δ.Ε.

Για την εκλογή του Αντιπροέδρου και των μελών 
του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου, συντάσσεται τελικό 
πρακτικό εκλογής το οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών προκειμένου για 
την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και την 
γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την 
ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι. Το πρα-
κτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και το λοιπό 
εκλογικό υλικό, φυλάσσονται με ευθύνη του Ο.Δ.Ε σε 
συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστή-
ριξης του οικείου ΑΕΙ.

6. Το Ο.Δ.Ε., έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει το χρόνο 
λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκο-
λύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικα-
σίας. Επίσης μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την 
εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη 
απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η 
έκδοση αποτελεσμάτων.

Άρθρο 5
Προκειμένου για την εκλογή του Αντιπροέδρου της 

Επιτροπής Ερευνών, και Διαχείρισης, η διαδικασία ορι-
σμού του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών και του Διαχειρι-
στή της εκλογικής διαδικασίας και κάθε άλλη απαραίτητη 
ενέργεια, καθώς και η υλοποίηση των προβλεπόμενων 
στις παρ 2 και 3 του άρθρου 3 της απόφασης σχετικών 
διαδικασιών, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από 
την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Επικράτειας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΑΚΑΚΗΣ

Αριθμ. Α.1020 (2)
    Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

1027320/678/0006Β/24-02-1998 απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο 

των χρησιμοποιούμενων από τις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτι-

κά Κέντρα εντύπων» (Β’ 196), όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 1591/1986 (Α’ 50), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 16 του 
ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύ-
σεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 285).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Το άρθρο 12, την παρ. 1 του άρθρου 30 και την 
παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές 
διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

4. Την υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περι-
εχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτι-
κά Κέντρα εντύπων» (Β’ 196).

5. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γρα-
φείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

6. Το π.δ. 142/2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181.

7. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

8. Τις διατάξεις του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

9. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).
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12. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

13. Την ανάγκη μείωσης του διαχειριστικού κόστους, 
την εξοικονόμηση χρόνου εργασίας και ανθρώπινου δυ-
ναμικού για όλες τις εργασίες που απαιτούνται από τη 
διαχείριση των εκτυπώσεων των Γραμματίων Είσπραξης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε τις παρ.  1 και 2 της υπό στοιχεία 
1027320/678/0006Β/24-2-1998 (Β’ 196) απόφασης, ως 
εξής: 

α) Συμπληρώνουμε την παρ. 1, με την προσθήκη πε-
ρίπτωσης, με Α/Α (18), ονομασία εντύπου «ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ» και με κωδικό αριθμό εντύπου «Α5α».

β) Συμπληρώνουμε την παρ.  2, με την προσθήκη 
περ. ια), ως εξής:

ια) Το έντυπο «ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ» (Α5α) εκτυ-
πώνεται σε τέσσερα αντίτυπα σε απλό χαρτί εκ των 
οποίων το πρώτο φέρει την ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» το 
δεύτερο την ένδειξη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ», το τρίτο 
την ένδειξη «ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ» και το τέταρτο την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», και αποτελεί στοιχείο υποβολής προς 
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο τύπος και το περιεχόμενο του 
εντύπου ορίζονται ως τα συνημμένα υποδείγματα τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
Η αρχειοθέτηση θα γίνεται κατά τύπο γραμματίου και 
αύξοντα αριθμό που προκύπτει από τις εφαρμογές του 
συστήματος TAXIS.

Το νέο έντυπο θα χρησιμοποιείται εκ παραλλήλου με 
το ήδη υπάρχον και μέχρι την οριστική εξάντληση των 
αποθεμάτων του τελευταίου.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 1027320/678/
0006Β/24-02-1998 (Β’ 196) απόφαση, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02004830802210008*
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