
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπο-
γραφής, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 
37 του ν. 4622/2019, στην Προϊσταμένη Γενικής 
Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

2 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/
10-3-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Τμημάτων στις 
Φορολογικές Περιφέρειες της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον καθορισμό των 
αρμοδιοτήτων αυτών και των κλάδων από τους 
οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των Τμη-
μάτων αυτών και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 
2017/5-1-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας 
απόφασης, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν 
από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί 
τροποποίησης του Οργανισμού της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και καθορισμός 
των οργανικών θέσεων προσωπικού των Ειδικών 
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (Ε.Α.Υ.) της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/ 
193559/5905/1443/1093 (1)

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπο-

γραφής, κατ' εφαρμογή  της παρ. 4 του άρθρου 

37 του ν. 4622/2019, στην Προϊσταμένη Γενικής 

Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολι-

τισμού και Αθλητισμού. 

 Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 

«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

β) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄7), όπως ισχύει.

γ) Της παρ.1 του άρθρου του π.δ. 70/2015 (Α΄114) 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού...».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

ε) Της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜ Π/138665/
11489/11278/4137/16-3-2020 (ΑΔΑ: Ψ0114653Π4-ΙΧΕ) 
απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ.΄198).

2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτι-
κής λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της ταχείας 
διεκπεραίωσης των αντικειμένων της.

3. Το από 14-4-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τη Γενική Δ/ντρια Ορ-
γάνωσης Αθλητισμού.

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

Εκχωρούμε στην Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυν-
σης Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού αρμοδιότητες και το δικαίωμα τελικής υπογρα-
φής επί εγγράφων και λοιπών διοικητικών πράξεων, που 
αφορούν σε θέματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητι-
σμού, ως εξής:

1. η έγκριση των περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης,
2. οι ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν σε 

κάθε ζήτημα μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης 
των υπαλλήλων ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας,

3. οι ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν στη 
βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή,

4. η χορήγηση αδειών στο πάσης φύσης προσωπικό,
5. η έκδοση αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής ερ-

γασίας με αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή 
του τις απογευματινές, νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες,

6. τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια 
και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που 
έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπη-
ρεσιών αρμοδιότητάς μας, συμπεριλαμβανομένων των 
απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), για τις οργανικές μονάδες που υπά-
γονται απευθείας σε εμάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Απριλίου 2020

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1048642 ΕΞ2020 (2)
    Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/

10-3-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοι-

κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Τμημάτων στις Φο-

ρολογικές Περιφέρειες της Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον καθορισμό των 

αρμοδιοτήτων αυτών και των κλάδων από τους 

οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των Τμη-

μάτων αυτών και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 

2017/5-1-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας 

απόφασης, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν 

από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τρο-

ποποίησης του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και καθορισμός των 

οργανικών θέσεων προσωπικού των Ειδικών Απο-

κεντρωμένων Υπηρεσιών (Ε.Α.Υ.) της Γενικής Διεύ-

θυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα΄, ββ΄, γγ’ και εε’ 
της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4, της υποπαραγράφου 
α΄ της παρ. 2, των υποπαραγράφων α’ και γ’ της παρ. 6 
και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της υπο-
παραγράφου θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9, των 
άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27 και των παρ. 2 έως και 5 του 
άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

γ) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει,

ε) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2
της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 
(Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,

στ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις παρα-
γράφους 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και
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ζ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β’ 968
και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποι-
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των 
άρθρων 34 και 68 αυτής.

2. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν 
και τροποποιήθηκαν, αριθμ.:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β’ 2743) «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογρα-
φής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής 
Διοίκησης.» και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β΄ 12, 52, 234 
και 1032) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κε-
ντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών 
Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους 
Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευό-
ντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής».

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ 2017/1-12-2017 (Β’ 
4373) κοινή απουργική απόφαση του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση χιλίων οκτα-
κοσίων (1.800) οργανικών θέσεων διάφορων κλάδων 
μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ».

4. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 
(Β’ 4009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 
2014/6-11-2014 (Β΄ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμμα-
τέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατα-
νομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, 
κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται 
απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και με-
ταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευ-
θύνσεις», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της 
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, κατά το μέρος 
που δεν έχει τροποποιηθεί με την, με α/α 5, του προ-
οιμίου απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ 2018/19-10-2018 
(Β΄4762) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργανικών θέσεων 
προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρε-
σιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, υπη-
ρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από 
24-4-2019 (με συνημμένη την από 22-4-2019 «Επικαι-
ροποιημένη κοινή πρόταση περί οργανωτικής και λει-
τουργικής αναδιάρθρωσης Φορολογικών Περιφερειών» 
των Προϊσταμένων των Φορολογικών Περιφερειών), από 
13 και 21-5-2019, 9-9-2019, 17/2001, 21/2001, 10/2002, 
18/2002, 16/2003 και 18-3-2020.

7. Το αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1039071 ΕΞ2020/
19-03-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την 
εκτίμηση της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης, η οποία είναι εντός των ανώ-
τατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού, έτους 2020, 
του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και του ισχύοντος 
Μ.Π.Δ.Σ., ετών 2019-2022, καθώς και την αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. 
Α.Α.Δ.Ε. A 1176977 ΕΞ 2019/20-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΩ-
Ω46ΜΠ3Ζ- ΗΘΧ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί Ανάληψης Υποχρέωσης.

8. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:
α) αριθμ. 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Δι-

ορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και

β) αριθμ. 2/77929/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Ορι-
σμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την από 28-4-2020 συνεδρίαση του Συμβουλίου Δι-
οίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώ-
μη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαραγράφου θ’ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 
(αριθμ. 25/28-4-2020 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130
και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τρο-
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθμ. 
39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και 
αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουρ-
γού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Την ανάγκη σύστασης Τμημάτων στις Φορολογικές 
Περιφέρειες της Γ.Δ.Φ.Δ. για τη βελτίωση της λειτουργίας 
αυτών και την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιο-
τήτων τους, κυρίως σε θέματα εποπτείας, επιθεώρησης και 
παρακολούθησης επίτευξης των ποσοτικών στόχων των 
Δ.Ο.Υ. που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα, μέσω 
μεθόδων επιχειρησιακής ανάλυσης και ανάλυσης κινδύνου.

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋ-
πολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 
2020, με ποσόν ύψους δεκαέξι χιλιάδων οχτακοσίων εξή-
ντα ένα (16.861) € και για κάθε επόμενο έτος, με ποσόν 
ύψους τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών 
(33.723) € η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. 2120104001, 
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2190201002, 2190201003 και 2190202001 του Ειδικού 
Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός 
των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και 
του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Α. - Τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις μας, με αριθμ.: 

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β’ 968 και 1238), 
με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», κατά το μέρος που αφορά στα άρθρα 34 
«Φορολογικές Περιφέρειες» της Γενικής Διεύθυνσης Φορο-
λογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και 68 «Κλάδοι Προϊσταμένων 
Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων 
των Υπηρεσιών» αυτής και β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/
5-1-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032), με θέμα «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμέ-
νων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους 
ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός 
Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», κατά το μέ-
ρος που αφορά στον Πίνακα της περίπτωσης β΄της υπο-
παραγράφου 3 της παραγράφου Α’ αυτής και ειδικότερα:

1. Από 1-7-2020:
α) Συνιστούμε σε κάθε Φορολογική Περιφέρεια 

(Φ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 
(Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύο 
(2) Τμήματα, με τίτλους, «Τμήμα Α΄ - Εποπτείας, Ελέγχου 
και Συντονισμού Δ.Ο.Υ.» και «Τμήμα Β΄ - Παρακολούθη-
σης και Αξιολόγησης Έργου» και καθορίζουμε τις αρμο-
διότητες αυτών.

β) Αντικαθιστούμε το άρθρο 34 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 
1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β’ 968 και 1238), απόφασής 
μας, ως εξής:

«2.- ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ε.Α.Υ.), 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Άρθρο 34
Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.)

1.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Φορολογικών Πε-
ριφερειών (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και 
Πατρών, Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, επιπέδου 
Διεύθυνσης, είναι οι κάτωθι:

(α) Η αποτελεσματική εποπτεία των υπαγόμενων 
στη χωρική τους αρμοδιότητα Δημόσιων Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), συμπεριλαμβανομένων και των Γρα-
φείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ) αυτών, 
καθώς και ο συντονισμός και η καθοδήγηση των Προ-
ϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. για τη: αα) βέλτιστη λειτουργία 
αυτών και των Γ.Ε.Φ. τους, ββ) διασφάλιση της ορθής, 
ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της φορολογικής 
και συναφούς νομοθεσίας, καθώς και των λειτουργικών 
διαδικασιών αυτών και η επίλυση σχετικών θεμάτων που 
ανακύπτουν σε αυτές ή η προώθησή τους στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., με 
προτάσεις για την επίλυσή τους.

(β) Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η υποβολή 
προτάσεων προς το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης 

(Α.Τ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 
(Γ.Δ.Φ.Δ.), για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ο.Υ., η αξιο-
λόγηση λειτουργικών αναγκών αυτών και των αναγκών 
τους σε προσωπικό, η ανίχνευση των εκπαιδευτικών ανα-
γκών του προσωπικού τους και η υποβολή προτάσεων 
προς το ίδιο Τμήμα για την επιμόρφωση αυτού.

(γ) Η παρακολούθηση της επίτευξης των ποσοτικών 
στόχων των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην αρμοδιότητά 
τους και εν γένει των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
(Ε.Σ.) της Α.Α.Δ.Ε, που αφορούν σε αυτές, η επιχειρησιακή 
ανάλυση των απολογιστικών στοιχείων αυτών, καθώς και 
η υποβολή προτάσεων αναπροσαρμογής τους στο Α.Τ.Υ. 
της Γ.Δ.Φ.Δ. και στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής 
Υπηρεσίας (Κ.Υ.) αυτής, η γενικότερη αξιολόγηση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Δ.Ο.Υ. 
και η υποβολή προτάσεων για θέματα οργάνωσης αυτών 
στο ως άνω Τμήμα.

(δ) Η αποτελεσματική συμβολή στην απλούστευση 
των διαδικασιών των Δ.Ο.Υ. και στη βελτίωση των πλη-
ροφοριακών συστημάτων, με την υποβολή, αρμοδίως, 
σχετικών προτάσεων.

2.- Οι Φ.Π. ασκούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους, 
στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία 
είναι η κατωτέρω:

(α) Στη Φ.Π. Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, αντιστοιχεί η 
χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Αττι-
κής και Στερεάς Ελλάδας, με την επιφύλαξη της υποπα-
ραγράφου β΄ της παρούσας παραγράφου.

(β) Στη Φ.Π. Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά, αντιστοιχεί 
η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. της Περιφερειακής 
Ενότητας (Π.Ε.) Πειραιώς και της (Π.Ε.) Νήσων της Περι-
φέρειας Αττικής, καθώς και των Περιφερειών Βορείου 
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

(γ) Στη Φ.Π. Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περι-
φερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

(δ) Στη Φ.Π. Πατρών, με έδρα την Πάτρα, αντιστοιχεί η 
χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Δυτι-
κής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

3.- Η κάθε Φ.Π. διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως 
κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ - Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού 
Δ.Ο.Υ.

β) Τμήμα Β΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου
4.- Οι αρμοδιότητες των Φ.Π., οι οποίες ασκούνται στα 

πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, κατανέμονται 
μεταξύ των Τμημάτων τους, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α΄- Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ.
(α) Η παρακολούθηση: αα) της ορθής, ενιαίας και ομοι-

όμορφης εφαρμογής από τις Δ.Ο.Υ. και τα Γ.Ε.Φ. αυτών 
των νομοθετικών διατάξεων, εγκυκλίων και οδηγιών και 
των λειτουργικών διαδικασιών τους, η παροχή κατευθύν-
σεων σε αυτές, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, κα-
θώς και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε 
αυτές ή η προώθησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., με προτάσεις για 
την επίλυσή τους και ββ) της καταγραφής των βασικών 
λειτουργικών διαδικασιών των Δ.Ο.Υ., περιλαμβανομέ-
νων και των διαδικασιών των Γ.Ε.Φ, με τη συνδρομή των 
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αρμόδιων Διευθύνσεων της Γ.Δ.Φ.Δ. και η υποβολή προ-
τάσεων, αρμοδίως, για την απλούστευση αυτών, καθώς 
και για τη βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων.

(β) Η διενέργεια: αα) δειγματοληπτικών ή στοχευμένων 
ελέγχων της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και της 
λοιπής νομοθεσίας, καθώς και των διαδικασιών από τις 
Δ.Ο.Υ. και η κοινοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων 
στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. και στη Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.), ββ) δειγματοληπτικού ελέγχου, επί 
οφειλών, που έχουν διαγραφεί, λόγω παραγραφής τους, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η λήψη όλων των νόμιμων 
και τυχόν ενδεδειγμένων πρόσθετων ενεργειών για τη 
διακοπή της παραγραφής, σύμφωνα με τις εκάστοτε κεί-
μενες διατάξεις, γγ) τακτικού και έκτακτου οικονομικού 
και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και 
δημοσίων διαχειρίσεων και ο καταλογισμός των ευθυ-
νόμενων στις Δ.Ο.Υ., δδ) ένορκης διοικητικής εξέτασης 
σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής 
δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται από Δ.Ο.Υ., 
πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, εε) δειγματοληπτικών 
ελέγχων γνησιότητας των Αποδεικτικών Ενημερότητας 
και των Βεβαιώσεων Οφειλής που προσκομίζονται σε 
άλλες υπηρεσίες, καθώς και της απόδοσης των παρακρα-
τούμενων, εξ’ αυτών, ποσών και στστ) δειγματοληπτικού 
ελέγχου τήρησης αρχείων καταγραφής του άρθρου 2 της 
ΠΟΛ. 1123/2012 (Β΄ 1665) απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, καθώς και ελέγχου γνησιότη-
τας των αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας μέσω 
διαδικτύου που χρησιμοποιούνται από τους πιστοποιη-
μένους Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα.

(γ) Η διαπίστωση: αα) της εισαγωγής ή μη στη Δ.Ο.Υ, 
του ποσού που αναγράφεται σε απολεσθέντα αποδεικτι-
κά είσπραξης και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών, 
ββ) της μη εξόφλησης απολεσθέντων τίτλων πληρωμής 
και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών, γγ) της απώ-
λειας τίτλων πληρωμής, μετά από την εξόφληση αυτών, 
οι οποίοι έχουν εκδοθεί από οικεία Δ.Ο.Υ. και η έγκριση 
έκδοσης αντιγράφων αυτών για υπηρεσιακή και μόνο 
χρήση, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

(δ) Η παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των οικεί-
ων Δ.Ο.Υ., για την: αα) την εφαρμογή των διατάξεων περί 
εκκαθάρισης αρχείων, η παρακολούθηση της έγκαιρης 
εφαρμογής αυτών και της πορείας των σχετικών διαδι-
κασιών ανά Δ.Ο.Υ., η συγκέντρωση των στοιχείων και 
η έγκαιρη ενημέρωση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ., 
ββ) ορθολογική διαχείριση των χώρων στέγασης των 
Δ.Ο.Υ. και για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την 
ασφάλεια και υγιεινή αυτών, καθώς και η συγκέντρωση 
στοιχείων εφαρμογής των ανωτέρω και η ενημέρωση 
των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών.

(ε) Η καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών του 
Τμήματος, με τη συνδρομή των Διευθύνσεων της Κ.Υ. 
και της Δ.ΕΣ.ΕΛ., κατά λόγο αρμοδιότητας, όπου απαιτεί-
ται, με τη μεθοδολογία και σε πρότυπο έντυπο, τα οποία 
καθορίζονται από το Τμήμα Γ΄- Ανάλυσης Πολιτικής της 
Παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης για την 
ενσωμάτωσή τους στα σχετικά εγχειρίδια, την έκδοση 
των οποίων επιμελείται το ως άνω Τμήμα.

ΙI. Τμήμα B΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου
(α) Η παρακολούθηση: αα) της πορείας υλοποίησης 

των ποσοτικών στόχων των Δ.Ο.Υ., όπως αυτοί τίθενται 
από τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Δ. και η παροχή οδηγιών 
για την εντατικοποίηση των δράσεων, σε περιπτώσεις 
απόκλισης από αυτούς. Η συγκέντρωση των απολογι-
στικών στοιχείων των τεθέντων, ανά δράση, ποσοτικών 
στόχων αυτών, η επιχειρησιακή ανάλυσή τους και η υπο-
βολή τους στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της 
Γ.Δ.Φ.Δ. και στις αρμόδιες Διευθύνσεις αυτής. Η αξιολό-
γηση των τεθέντων στόχων, ανά οργανική μονάδα και η 
υποβολή προτάσεων στο προαναφερθέν Τμήμα και στις 
αρμόδιες Διευθύνσεις, για την αναπροσαρμογή αυτών, 
βάσει των διαμορφούμενων συνθηκών και εξελίξεων, 
ββ) της ορθής διαχείρισης των αποθεμάτων των εντύ-
πων από τις Δ.Ο.Υ. και η υποβολή συνολικού αιτήματος 
στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. για την εκτύπωση αυτών.

(β) Η μέριμνα για τη συλλογή από τις Δ.Ο.Υ. των απαι-
τούμενων, εκάστοτε, προκαθορισμένων ή έκτακτων 
στοιχείων, η επιχειρησιακή ανάλυση αυτών και η υποβο-
λή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Δ.. Η συνολική 
αξιολόγηση αυτών, ως προς την αποτελεσματικότητα 
και την αποδοτικότητά τους, η υποβολή τεκμηριωμέ-
νων προτάσεων, τόσο στις αρμόδιες Διευθύνσεις της 
ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, όσο και στο Α.Τ.Υ. αυτής, για 
θέματα που αφορούν στη διοικητική και επιχειρησιακή 
οργάνωση και λειτουργία τους.

(γ) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση στοιχείων που 
αφορούν στη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. και των Γ.Ε.Φ. αυτών, 
η διερεύνηση και η καταγραφή των αναγκών τους σε 
λειτουργικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις, καθώς και των αναγκών τους σε ανθρώ-
πινο δυναμικό και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο 
Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ., τόσο για τα ανωτέρω, όσο και για την 
ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και εφαρμογών, για την 
πληρέστερη αξιοποίηση των πόρων των Δ.Ο.Υ..

(δ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των 
υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και της Φ.Π. και η υποβολή προ-
τάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ., σχετικά με τις απαιτού-
μενες εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών και με τους προς 
επιμόρφωση υπαλλήλους. Η συνδρομή στη διοργάνωση 
εξειδικευμένων πρακτικών εκπαιδευτικών δράσεων για 
τους ως άνω υπαλλήλους μαζί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και με άλλες αρμό-
διες Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.

(ε) Η υποβολή εκθέσεων απολογισμού του έργου της 
Φ.Π., αξιολόγησης της απόδοσης του έργου των οικείων 
Δ.Ο.Υ. και απολογισμού αυτού, καθώς και προτάσεων βελ-
τίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων αυτών, σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα, που θα ορίζει ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Φ.Δ. 
και εκτάκτως, σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι απαιτείται.

(στ) Η έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων, στο 
εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων): αα) στους 
Προϊσταμένους όλων των οργανικών μονάδων των οι-
κείων Δ.Ο.Υ., ββ) στους Προϊσταμένους Τμημάτων της 
Φ.Π. και στους υπαλλήλους αυτής.».

(ζ) Η χορήγηση, στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., κα-
νονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με 
πράξη επί του σχετικού εντύπου, καθώς και αναρρω-
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τικών αδειών, η παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές 
Επιτροπές και οι διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση 
ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με τη γνωμάτευση 
των παραπάνω Επιτροπών.

(η) Η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός μελών 
Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων των Δ.Ο.Υ.

(θ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστι-
κών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαι-
σίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και 
υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης 
και των υφιστάμενων οργανικών μονάδων αυτής.

(ι) Η μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των 
χώρων στέγασης της Διεύθυνσης, για την εξασφάλιση 
των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την 
εύρυθμη λειτουργία αυτής, τη συντήρηση και επισκευή 
του, η τήρηση των παγίων της υπηρεσίας και η σχετική 
ενημέρωση του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης 
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδο-
μών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

(ια) Η τήρηση και η διαχείριση γενικού αρχείου της 
Διεύθυνσης και η μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.

(ιβ) Η καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών του 
Τμήματος, με τη συνδρομή των Διευθύνσεων της Κ.Υ., 
κατά λόγο αρμοδιότητας, όπου απαιτείται, με τη μεθοδο-
λογία και σε πρότυπο έντυπο, τα οποία καθορίζονται από 
το Τμήμα Γ’- Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας 
της Διεύθυνσης Οργάνωσης για την ενσωμάτωσή τους 
στα σχετικά εγχειρίδια, την έκδοση των οποίων επιμε-
λείται το ως άνω Τμήμα.

(ιγ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της 
Διεύθυνσης».

γ) Αντικαθιστούμε την περίπτωση Ι και την υποπερί-
πτωση α’ της περίπτωσης II της υποπαραγράφου 8 της 
παραγράφου Α’ του άρθρου 68 «Κλάδοι Προϊσταμένων 
Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γρα-
φείων των Υπηρεσιών» της ως άνω απόφασης, ως εξής:

«Άρθρο 68
«Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, 
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων 
των Υπηρεσιών»

«Α.- 8.Ι. στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοί-
κησης, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης αυτής, στα 
Τμήματα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και 
του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, καθώς και στα 
Τμήματα Β΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου 
των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραι-
ώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών προΐστανται υπάλληλοι 
κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι 
κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν 
τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές 
ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της 
παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης 
ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή 
υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που 
πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως 
αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄της περίπτωσης 
3 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας.

ΙΙ. α) στα Τμήματα Α΄- Εποπτείας Ελέγχου και Συντονι-
σμού Δ.Ο.Υ. των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθη-
νών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, καθώς και στα 
Αυτοτελή Τμήματα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης 
του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.
ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγά-
λου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και».

2. Από την ημερομηνία που ορίζεται στην υποπαρά-
γραφο 1 της παραγράφου Α του άρθρου 1 της παρούσας, 
αντικαθιστούμε στον Πίνακα της περίπτωσης β΄ της υπο-
παραγράφου 3 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 
1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β’ 12, 52, και 1032) απόφα-
σής μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις γραμμές με 
α/α 12 έως και 15 αυτού, ως εξής:

«Α.3.- β)»
«ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

«12.

Φορολογική Περιφέρεια 
(Φ.Π.) Αθηνών, με έδρα την Αθήνα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος B΄- 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου της Φ.Π. 
Αθηνών.

13

Φορολογική Περιφέρεια 
(Φ.Π.) Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος B΄- 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου της Φ.Π. 
Πειραιώς.

14.

Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.) 
Θεσσαλονίκης, με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος B΄- 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου της Φ.Π. 
Θεσσαλονίκης.

15.

Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.) 
Πατρών, με  έδρα την Πάτρα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος B΄-
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου της Φ.Π. 
Πατρών.

».
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Β.- Από την 1-7-2020, καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών 
(Ε.Α.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
(Γ.Δ.Φ.Δ.)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ε.Α.Υ.)

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA (Φ.Π.) ΑΘΗΝΩΝ 8 1 1 1 4 15

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA (Φ.Π.) ΠΕΙΡΑΙΑ 8 1 1 1 3 14

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA (Φ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 1 1 1 4 15

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA (Φ.Π.) ΠΑΤΡΩΝ 8 1 1 1 3 14

5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (Ε.Μ.ΕΙΣ.) 127 7 3 1 138

6. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.ΟΦ.) ΑΤΤΙΚΗΣ 105 5 10 1 2 3 126

7.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

200 25 17 1 1 3 2 249

8.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

3 3 294

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε.Α.Υ. ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

670 107 50 4 14 1 0 2 8 9 865

Γ.- Κατά τα λοιπά ισχύουν:
1) Oι κατωτέρω αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, αριθμ.:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β’ 968 και 1238),
β) Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032),
γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1048863 ΕΞ 2019/09-04-2019 (Β’1195) και
δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ 2018/19-10-2018 (Β’ 4762).
2) Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, 

όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αριθμ.:
α) Δ.ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β’ 4009) και
β) Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β΄ 2153 και 2291).

Άρθρο 2
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Απριλίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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