
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση - Συγκρότηση Πενταμελούς Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου Προσωπικού της Υπηρεσίας Πο-
λιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών. 

2 Λειτουργία Ψηφιακής Υπηρεσίας για τη διακίνηση 
και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών 
προϊόντων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ9/Α/3440/1255 (1)
  Σύσταση - Συγκρότηση Πενταμελούς Υπηρεσι-

ακού Συμβουλίου Προσωπικού της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδο-

μών και Μεταφορών. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
Α) Τις διατάξεις: 
Α.1. Των άρθρων 159 - 162 του ν. 3528/2007 όπως 

ισχύει. 
Α.2. Του άρθρου 30 «Μεταβατικές Διατάξεις» του 

ν.  4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσε-
ων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσμα-
τικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 33/Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 
171 του ν.  4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016). 

Α.3. Του άρθρου 40 παρ. Β4 του ν. 1884/1990 «Διαρ-
ρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/Α). 

Α.4. Των π.δ. 123, 124 και 125 / 2016 (ΦΕΚ 208, 209 και 
210 /Α/2016 αντιστοίχως) «Ανασύσταση και μετονομα-
σία Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων», «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
αντιστοίχως, στο μέρος τους που δεν τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις των ΠΔ 87 και 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α) 
περί της αποδοχής παραίτησης Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών και του διορισμού 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 
αντιστοίχως. 

Α.5. Του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ 28/Α) περί Οργανισμού της 
ΥΠΑ, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

Α.6. Του ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α) «Αναδιοργάνωση της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καθώς και το άρ-
θρο 67 τον ν. 4146/2013. 

Α.7. Του άρθρου 76 του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α) «Σύ-
σταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», 
σε συνδυασμό με την παράγραφο 20 του άρθρου 43 
«Ρύθμιση Ειδικών Θεμάτων» του π.δ. 84/2018 «Οργάνω-
ση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 156/Α) και το π.δ. 
85/2018 (Α΄ 157) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας». 

Β) Τις προβλέψεις: 
Β.1. Της υπ’ αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 απόφα-

σης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Τρόπος, 
προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλή-
λων στο υπηρεσιακό συμβούλιο του προσωπικού των 
δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δη-
μοσίου δικαίου» (ΦΕΚ 684/Β/19-9-1988) όπως τροποποι-
ήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

Β.2. Των υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/
5-7-2016 και ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2349/οικ.19511/19-7-2016 
εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης. 

Β.3. Της παραγράφου 1 (περίπτωση α΄) του άρθρου 6 
του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α). 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Γ) Το γεγονός ότι κατά την έκδοση της παρούσας από-
φασης οι θεσμοθετούμενες με τον ν. 4427/2016 όπως 
ισχύει και τα π.δ. 84 και 85/2018 υπηρεσίες, ήτοι η Αρχή 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και Υπηρεσία Πολιτικής Αε-
ροπορίας (ΥΠΑ), που υπεισέρχονται στη θέση της ΥΠΑ, 
βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. 

Δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, καθώς, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 21 του 
ν.  4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 
176/Α), τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρε-
σιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από την υπερωριακή 
απασχόληση και δεν καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή ή 
αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για το προ-
σωπικό της Υπηρεσίας αποτελούμενο από: 

α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπλη-
ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 
υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο Νομό αυτό. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας 
υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να 
οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται 
υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρό-
σωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις 
αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότη-
σή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της 
έδρας του Νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις. 

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων. 

2. Τα υπό στοιχείο 1α τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

3. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο χωρίς δικαίω-
μα ψήφου ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοι-
κητικού, που είναι αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, 
με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει 
στα υπηρεσιακά του καθήκοντα. 

4. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι-
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου 
φορέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. 

5. Η θητεία των μη αιρετών - οριζομένων από τη Δι-
οίκηση μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συ-
γκροτείται με την παρούσα λήγει με την επιλογή και 
τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέ-
γονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων 

ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007) όπως ισχύει, οπότε και συγκρο-
τούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του 
Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007). Για τη θητεία των 
αιρετών μελών - εκπροσώπων των εργαζομένων ισχύουν 
τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχείο Β.5. του σκεπτικού 
με αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 απόφαση του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Τρόπος, προ-
ϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων 
στο υπηρεσιακό συμβούλιο του προσωπικού των δημό-
σιων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου» (ΦΕΚ 684/Β/19-9-1988) όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία 
του συνόλου των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 
που συγκροτείται με την παρούσα, λήγει με την υλοποίη-
ση των διατάξεων του ν. 4427/2016 όπως ισχύει και των 
εφαρμοστικών π.δ. 84 και 85/2018, και την τοποθέτηση 
προϊσταμένων στις δύο νέες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών που υπεισέρχονται στη θέση 
της ΥΠΑ, ήτοι στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) 
και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 

6. Έδρα του παρόντος Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
ορίζονται οι εγκαταστάσεις της ΥΠΑ (Πύργος Ελέγχου) 
στον πρώην Ανατολικό Αερολιμένα, ΤΚ 16777, Ελληνικό, 
Αττική. 

7. Όταν το παρόν Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέ-
ματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων 
υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

Αριθμ. 80/26402 (2)
    Λειτουργία Ψηφιακής Υπηρεσίας για τη διακίνη-

ση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτι-

κών προϊόντων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 4492/2017 «Διακί-

νηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών 
προϊόντων και άλλες διατάξεις»,(Α' 156), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 98).
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γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α' 138).

δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 160).

ε) της υπ' αριθμ. 2429/119958/2018 απόφασης «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (ΦΕΚ Β' 
3901)

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία Εισαγωγής Στοιχείων στην Ψηφιακή Υπη-

ρεσία - Προθεσμίες υποβολής στοιχείων - Τρόπος λει-
τουργίας

1. Στην Ψηφιακή Εφαρμογή-Υπηρεσία που λειτουρ-
γεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για τη Διακίνηση και εμπορία Νωπών και Ευαλλοίωτων 
αγροτικών προϊόντων (εφεξής εφαρμογή) για την υλο-
ποίηση του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α), εισέρχονται τα φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 1 
παρ. 1 περ α) και περ. β) του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α).

2. Η υποβολή της αίτησης εισόδου στην εφαρμογή 
υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (στο 
εξής αίτηση - υπεύθυνη δήλωση) και πραγματοποιείται 
μέσω του ιστοτόπου του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) με 
χρήση εξατομικευμένων κωδικών της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσίων Εσόδων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμο-
γής taxisnet και κατόπιν εξουσιοδότησης προσπέλασης 
των στοιχείων από τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

3. Με την εξουσιοδότηση προσπέλασης που αναφέ-
ρεται στην παρ. 2 του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι συ-
ναινούν α) για τη φύλαξη των προσωπικών στοιχείων 
τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών β) για 
περαιτέρω επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων 
γ) για πραγματοποίηση ελέγχων διασταύρωσης στοι-
χείων από συναρμόδιους ελεγκτικούς φορείς της Δη-
μόσιας Διοίκησης και δ) για πραγματοποίηση ελέγχων 
διασταύρωσης στοιχείων σε μητρώα που τηρούνται από 
το ΥπΑΑΤ και εποπτευόμενους αυτού φορείς, στα οποία 
έχουν καταχωρηθεί προσωπικά στοιχεία τους .

4. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση καταχώρισης λανθα-
σμένου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του 
συναλλασσόμενου «Εμπόρου» με τον «Παραγωγό» η 
Υπηρεσία νομιμοποιείται να το καταχωρίζει σε ειδική 
εφαρμογή ιστορικότητας δραστηριότητας και να προ-
βαίνει στους εκ του νόμου προβλεπόμενους ελέγχους 
του με συναρμόδιους ελεγκτικούς φορείς της Δημόσιας 
Διοίκησης.

5. Στην εφαρμογή οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται α) 
με την ιδιότητα του «Παραγωγού» όπως αυτή προκύπτει 
από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύ-
σεων (εφεξής Μ.Α.Α.Ε), το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών 
Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (Εφεξής 
Μητρώο Συνεταιρισμών) και το Ενιαίο Μητρώο Εμπό-
ρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (εφε-
ξής Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε) και β) με την ιδιότητα του «Εμπόρου» 
όπως προκύπτει από το Μητρώο Συνεταιρισμών και το 

Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.. Κατά την είσοδο τους στο πληροφορια-
κό σύστημα, πραγματοποιείται έλεγχος διασταύρωσης 
στοιχείων με τις βάσεις δεδομένων των ως άνω Μη-
τρώων και σε περίπτωση επιβεβαίωσης των στοιχείων, 
ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή. Σε περίπτωση 
μη διασταύρωσης των στοιχείων, ο χρήστης καλείται 
να μεταβεί στο οικείο Μητρώο και να πραγματοποιήσει 
την εκεί απαιτούμενη διαδικασία εγγραφής ώστε να νο-
μιμοποιείται να εισέλθει στην εφαρμογή.

6. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο «Παραγωγός» 
μπορεί να καταχωρίζει δίχως επιβολή προστίμου τα 
προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία του εκάστοτε τι-
μολογίου για διάστημα 25 ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου. Στο ίδιο χρονικό 
διάστημα, ο «Παραγωγός» έχει την δυνατότητα να προ-
βαίνει σε διαγραφή και επανακαταχώριση των ορθών 
στοιχείων ενώ προβλέπεται η δυνατότητα ανάρτησης σε 
αρχείο με το μορφότυπο .pdf των σχετικών παραστατι-
κών σε περίπτωση α) αμφισβήτησης στοιχείων τιμολο-
γίου από τον έμπορο β) διαφωνιών μεταξύ εμπόρου - 
παραγωγού.

7. Από την 26η ημέρα από την επομένη της ημερομη-
νίας έκδοσης του τιμολογίου και μέχρι την 50η ημέρα, 
ο «Παραγωγός» εξακολουθεί να έχει την δυνατότητα 
να καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία του τιμολογίου, 
πλην όμως του επιβάλλεται η κύρωση της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 4492/2017. Για όσες φορές εντός του 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος επαναλάβει τη διαδικα-
σία καταχώρισης, ισχύει η ανωτέρω κύρωση. Για το ίδιο 
διάστημα και για τις περιπτώσεις σήμανσης διαφωνίας 
του εμπόρου, ο παραγωγός μπορεί να προβεί για μια 
μόνο φορά και χωρίς επιβολή προστίμου σε ακύρωση 
και επανακαταχώριση στοιχείων τιμολογίου, εφόσον 
τα στοιχεία του αρχικού τιμολογίου είχαν καταχωρηθεί 
εμπρόθεσμα.

8. Πέραν της 51ης ημέρας από την επόμενη της ημερο-
μηνίας έκδοσης του τιμολογίου δεν δίνεται η δυνατότητα 
περαιτέρω τροποποίησης των στοιχείων των τιμολογίων 
που έχουν καταχωρηθεί.

9. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο «Έμπορος» έχει 
τη δυνατότητα παρακολούθησης των απαιτήσεων των 
«Παραγωγών» που απορρέουν από τα τιμολόγια και 
αφορούν στις μεταξύ τους συναλλαγές. Από την επομέ-
νη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου έως και την 
60η ημέρα, ο «Έμπορος» έχει τη δυνατότητα να σημάνει 
καταχώριση με την οποία δεν συμφωνεί, με την υποχρε-
ωτική συμπλήρωση κειμένου τεκμηρίωσης, προς άμεση 
ενημέρωση του εκάστοτε συναλλασσόμενου «Παραγω-
γού», προκειμένου ο δεύτερος είτε να προβεί στις απα-
ραίτητες διορθώσεις-τροποποιήσεις - διαγραφή, κατά 
το επιτρεπτό χρονικό διάστημα, είτε να απαντήσει στη 
διαφωνία του εμπόρου

10. Στο χρονικό διάστημα από την 61η μέχρι την 70η 
ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του 
τιμολογίου, οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν, διαμέσου της 
εφαρμογής, τις κάτωθι δυνατότητες:

Ι) Ο «Παραγωγός» μπορεί να σημάνει το τιμολόγιο του 
ως «μη εξοφλημένο». Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να 
αναρτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν την μη καταβολή.
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ΙΙ) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ισχυρισμού περί 
μη εξόφλησης, δίνεται εκατέρωθεν η δυνατότητα να εκ-
θέσουν άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν 
τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα.

Άρθρο 2
Έλεγχοι - Συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές - 
Κυρώσεις

1. Η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση διαπίστωσης μη 
εισαγωγής από τον παραγωγό των στοιχείων των τιμο-
λογίων στην εφαρμογή, επιβάλλει την προβλεπόμενη 
από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4492/2017 κύρωση.

2. Σε περίπτωση μη άρσης της αμφισβήτησης, όπως 
αναφέρεται στην παρ. 10, περ. II του άρθρου 1 της πα-
ρούσας, επιλαμβάνεται η αρμόδια υπηρεσία. Η Υπηρεσία 

πριν την εισήγηση της στο αρμόδιο όργανο για την επι-
βολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, καλεί εγγράφως 
τους ενδιαφερόμενους να εκθέσουν εντός 10 ημερών 
τους ισχυρισμούς τους.

Άρθρο 3 
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, 8 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ  
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