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Αρ. Πρωτ. : 6175

Προς
Τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αξιότιμε κ. Διοικητά,
Λάβαμε γνώση της από 1ης Ιουνίου 2022 και με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Δ.
Α.Α.Δ.Ε. 1048136 ΕΞ 2022 επιστολής της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της Α.Α.Δ.Ε., την οποία υπογράφει ο Προϊστάμενος
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. Ιωάννης
Καββαδάς, με θέμα: «Εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών της παρ. 4, άρθρ. 29,
Ν. 4831/2021 (Α’ 170) «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του κράτους
(ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες
διατάξεις» και η οποία απευθύνεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Στην επιστολή αυτή μας γνωστοποιείται ότι δυνάμει των διατάξεων της
παρ. 3 του άρθρ. 75 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και της υπ’ αριθμ.
2/45136/0026/2017 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
(ΑΔΑ:ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ), αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή και σύνταξη των
απαραίτητων δικαιολογητικών μίας δαπάνης και της αποστολής τους στην
αρμόδια για εκκαθάριση και εξόφληση υπηρεσία, είναι η υπηρεσία που
πραγματοποιεί τη δαπάνη. Η ίδια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’
αριθμ. 2/53983/0026/2019 «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών»
ΚΥΑ είναι αρμόδια και για την δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου της
δαπάνης κα της υποβολής του στο σύστημα Η.Δ.Δ.. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4270/2014 και των οδηγιών που δόθηκαν με
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την υπ’ αριθμ. 2/45897/0026/2017 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών (ΑΔΑ:65ΟΦΗ-36Κ), η υπηρεσία που εκκαθαρίζει και εξοφλεί τις
δαπάνες δεν δύναται να ασκεί αρμοδιότητες του Διατάκτη.
Με την ως άνω επιστολή ζητήθηκε από το Ν.Σ.Κ., προκειμένου να
εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 4831/2021 (Α’ 170),
τυχόν φάκελοι με αιτήματα πληρωμής δαπανών που εμπίπτουν στις εν λόγω
διατάξεις και έχουν ήδη κατατεθεί στο Ν.Σ.Κ., να τους προωθήσουν το
συντομότερο δυνατόν στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ, της οποίας υπόθεση αφορά η
δαπάνη και για λογαριασμό της οποίας έχουν γίνει οι σχετικές ενέργειες,
προκειμένου να ετοιμάσει τον φάκελο με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
και να τον προωθήσει μέσω του Διατάκτη της, στην αρμόδια για την εκκαθάριση
και εξόφληση υπηρεσία. Και εφεξής να ενημερώνονται οι δικαιούχοι των εν
λόγω δαπανών, να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ για τη
υποδοχή του αιτήματός τους.
Δικαιούχοι των εν λόγω δαπανών είναι Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι και
Δικαστικοί Επιμελητές. Και οι τρεις Κλάδοι, αντιμετωπίζουμε έντονο πρόβλημα
από 01/01/2022 που τέθηκαν σε ισχύ οι ως άνω διατάξεις, διότι παραμένουν
απλήρωτες οι υπηρεσίες μας από το έτος 2021 και δεν προβλέπεται να επιλυθεί
σύντομα το πρόβλημα αυτό.
Και τούτο διότι ακολούθησε στις 09/06/2022 η με αρ. πρωτ. 77315
ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς την Α.Α.Δ.Ε του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Ν.Σ.Κ. κ.
Γεωργίου Κατσούλα με την οποία σας παρακαλούν να ορίσετε μία κεντρική
υπηρεσία της ΑΑΔΕ, στην οποία θα αποστέλλονται τα αιτήματα αμοιβών και η
οποία θα τα προωθεί αρμοδίως.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στο ζήτημα που έχει
δημιουργηθεί κι έχουν περάσει 7 μήνες από την ισχύ των νέων διατάξεων, στις
οποίες δεν προβλέφθηκε από την αρχή μία κεντρική υπηρεσία της ΑΑΔΕ, διότι
σε αρκετά έγγραφα απ’ αυτά που διαχειριζόμαστε εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες
της ΑΑΔΕ και δεν μπορεί αυτοβούλως ο Δικηγόρος, ο Δικαστικός Επιμελητής,
ή ο Συμβολαιογράφος να επιλέξει αυθαίρετα μια συγκεκριμένη οικονομική
υπηρεσία που θα στείλει το φάκελο και τον πίνακα αμοιβής του.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ΖΗΤΟΥΜΕ να ορισθεί άμεσα μια
κεντρική υπηρεσία της ΑΑΔΕ όπως είναι η κατ' εξοχήν αρμόδια Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) της ΑΑΔΕ, η οποία θα
παραλαμβάνει τους φακέλους των υποθέσεων που μας ανατέθηκαν και
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διεκπεραιώσαμε και η οποία θα τους προωθεί μέσω του αρμοδίου Διατάκτη στην
αρμόδια για την εκκαθάριση και εξόφληση υπηρεσία.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ελπίζουμε
στην άμεση επίλυση του προβλήματος και την πληρωμή των υποθέσεων που
διεκπεραιώσαμε και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις δικές σας
ενέργειες.
Μετά τιμής
Για την Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Ο Πρόεδρος

Για την ΟΔΕΕ
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Βερβεσός

Νικόλαος Γιάννης

Για την Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων
Ελλάδος
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας
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