
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1010/2014 (Β΄ 4/3.1.2014) 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζο-
νται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείω-
σης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε 
αυτούς δωρεών (άρθρ. 19 ν. 4172/2013).».

2 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

4 Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρ-
φωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα 
άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε 
επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (Β΄ 3001) - Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματέα 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων.

5 Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Ρομά Χωρίς Σύνορα 
και β) THERAPYDOGS και Ανανέωση Ειδικής Πι-
στοποίησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Ελληνικό Παι-
δικό Χωριό.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. A.1468 (1)
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1010/2014 (Β΄ 4/3.1.2014) 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρί-
ζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μεί-
ωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων 
σε αυτούς δωρεών (άρθρ. 19 ν. 4172/2013).».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

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

4. Την Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύστα-
ση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 
(Β΄ 2901).

5. Την 339/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο 
(B΄ 3051).

6. Την αριθμ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.1.2016) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διο-
ρισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθμ. 
39/3/3.11.2017 (689/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της 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 ειδικό-
τερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

9. Την αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
(Β΄ 968/22.3.2017) Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167 Α΄), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με 
το άρθρο 77 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201/12.12.2019), με 
τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οι-
κονομικών να ορίζει μεταξύ άλλων, τους φορείς προς 
τους οποίους τα ποσά των καταβαλλόμενων δωρεών 
μειώνουν το φόρο φυσικού προσώπου που προκύπτει 
με βάση την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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11. Την ΠΟΛ 1010/2014 (Β΄ 4/3.1.2014) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών.

12. Την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των φορολο-
γουμένων για τους φορείς εκείνους προς τους οποίους οι 
καταβαλλόμενες δωρεές τυγχάνουν μείωσης του φόρου 
που προκύπτει με βάση την ετήσια δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος τους.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

1. Η περίπτωση 4 της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομικών ΠΟΛ 1010/2014 (Β΄ 4) αναριθμείται σε 5 
και μετά την περίπτωση 3 προστίθεται νέα περίπτωση 
4 ως εξής:

«4. Τα αθλητικά σωματεία που έχουν συσταθεί νόμι-
μα και είναι αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, εφόσον τα ποσά των δωρεών προορίζονται 
για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών 
τους τμημάτων και για την εξυπηρέτηση των αθλητικών 
τους σκοπών.».

2. Τα ως άνω οριζόμενα εφαρμόζονται για μειώσεις 
φόρων σε δωρεές που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 
και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

Με την 18GRYP08320000140-3/17.12.2019 κατα-
λογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ άρθρα 152 
και 155 ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον γεννηθέντα 
την 21.3.1981 στην Αλβανία, κάτοχο του υπ’ αριθμ. 
BJ8398066/26.10.2015 Αλβανικού διαβατηρίου, νυν 
αγνώστου διαμονής, DOKO EDMOND του Ismail και της 
Mazlleme ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη 
για λαθρεμπορία καπνικών, ύψους χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €), τα οποία προσαυξάνονται με τέλη 
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), 
ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (36,00 €).

Κρίθηκε και έγινε στην Οινόη, την 17.12.2019.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

Με την 19GRYP08320000048-6/17.12.2019 καταλο-
γιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 

Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ άρθρα 152 και 155 
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον γεννηθέντα την 1.1.1982 
στο Πακιστάν, νυν αγνώστου διαμονής, MOHAMMAD 
BABER του Mohammad Arif και της Ashra Bib ως προ-
σωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία κα-
πνικών, ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), τα 
οποία προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. 
επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού ήτοι ποσού 
τριάντα έξι ευρώ (36,00 €).

Κρίθηκε και έγινε στην Οινόη, την 17.12.2019.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. οικ.59730/2576 (4)
Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρ-

φωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέμα-

τα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας 

σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (Β΄ 3001) - 

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική 

Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο YΠOYPΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης.» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως ισχύει και ιδίως τις δια-
τάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του «Κώδικα νόμων για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση 
του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 89 του 
ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102).

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

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

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/6.11.2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως ισχύει.

7. Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των 
Εργαζομένων (Πρακτικό 4/2019).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 5, του άρθρου 6 της υπουργικής από-

φασης 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και 
εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού 
ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (ΦΕΚ Β΄ 
3001) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η υποβολή των αιτήσεων για έγκριση των προ-
γραμμάτων πρέπει να γίνεται δύο (2) μήνες τουλάχιστον 
πριν την έναρξη του προγράμματος, προκειμένου να 
υπάρχει το χρονικό περιθώριο γνωμοδότησης από το 
Σ.Υ.Α.Ε. και έκδοσης της σχετικής εγκριτικής υπουργικής 
απόφασης.».

2. Η παράγραφος 16, του άρθρου 6 της υπουργικής 
απόφασης 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών 
και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τε-
χνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» 
(ΦΕΚ Β΄ 3001) αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Η υποβολή αιτήσεων έγκρισης των προγραμμά-
των ξεκινά από τις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει 
στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους. Ως καταληκτική ημερο-
μηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμ-
μάτων ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους.».

Άρθρο 2
Όπου στην υπουργική απόφαση 39278/1823/2018 

«Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα 
άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχει-
ρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (ΦΕΚ Β΄ 3001) αναφέρεται 
«πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίη-
σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(ΕΟΠΠΕΠ)» νοείται εφεξής «αδειοδότηση από τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διά βίου Μάθησης 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Άρθρο 3
Η αρμοδιότητα της έγκρισης για την εκτέλεση προ-

γραμμάτων επιμόρφωσης των τεχνικών ασφάλειας, των 
ιατρών εργασίας, των μελών των Ε.Υ.Α.Ε. και των εκπρο-
σώπων από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή 
άλλους δημόσιους οργανισμούς, ύστερα από γνωμοδό-
τηση του Σ.Υ.Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 22 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφά-
λεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα 
νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» 
(ΦΕΚ Α΄ 84), μεταβιβάζεται από τον Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματέα Ερ-
γασίας του Υπουργείου.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αριθμ. Δ14/59217/906 (5)
Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 

Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Ρομά Χωρίς Σύνορα 

και β) THERAPYDOGS και Ανανέωση Ειδικής Πι-

στοποίησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-

ας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Ελληνικό 

Παιδικό Χωριό.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),

β) του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας ...της εθνικής οικονομίας»,

γ) της παρ. 3 του άρθρου 283, του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5, του 
ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συ-
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ΄του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30/Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

στ) της παρ. 1 εδ. α΄, του άρθρου 3, του ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206/Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα»,

ζ) τις διατάξεις του άρθρου 7, του ν. 4455/2017 (Α΄ 22),
η) του άρθρου 4, του π.δ. 81 (ΦΕΚ 119/Α΄/8.7.2019) 

«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων».

2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6.11.2017) «Οργανισμός 
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης».

3. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9.7.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17.7.2019) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

5. Την με αριθμ. οικ. 33168/Δ1.11369 (ΦΕΚ 3053/Β΄/
26.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου», όπως ισχύει.

6. Την α.π. 35793/Δ1.12089/8.8.2019 (ΦΕΚ 550/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα 
«Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής 




