
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020 
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφα-

σης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-

σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανε-

ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 

(Β΄ 4738), ως προς τη σύσταση Ελεγκτικών Κέ-

ντρων (ΕΛ.ΚΕ.) στη Γενική Διεύθυνση Φορολογι-

κής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και τον καθορισμό των 

επιχειρησιακών στόχων, της δομής και της κατά 

τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτών, καθώς 

και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/

10-07-2020 (Β΄ 2871) όμοιας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/

2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα 
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα΄ έως και εε΄ 
της υποπαρ. θ΄ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρ-
θρου 14, της υποπαρ. β΄ της παρ. 3 και των υποπαρ. θ΄ 
και α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 17, 19, 
24, 26, 27, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 
αυτού, όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει,

γ) του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),

δ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,

ε) του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδι-
κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει,

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/
2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738) και ειδικότερα 
των άρθρων 35, 76, 77 και 78 αυτής,

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις 
οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/
10-07-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργανικών 
θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 2871).

4. Την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για τη 
διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγη-
ση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του 
Προγράμματος Έργων, με τίτλο: «Αναδιοργάνωση του 
Ελεγκτικού Μηχανισμού Φορολογικής Διοίκησης στην 
Α.Α.Δ.Ε.», κατά τη συνεδρίαση της 17-09-2020.

5. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1111385 ΕΞ 2020/
18-09-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

6. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:
α) υπ’ αρ. 2/77928/0004/27-9-2016 «Διορισμός μελών 

του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και

β) υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-09-2016 «Ορισμός Εμπει-
ρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

7. Την από 24-09-2020 συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφω-
νη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαρ. β΄ 
της παρ. 3 και της υποπαρ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 
του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 42/24-09-2020 έγγραφο του 
Προέδρου του Σ.Δ.).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 (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 δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και 
την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού 
Οικονομικών  «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Την ανάγκη αναδιοργάνωσης του ελεγκτικού μη-
χανισμού της φορολογικής διοίκησης και αύξησης της 
αποτελεσματικότητας αυτής.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του έτους 2021, με ποσόν ύψους διακοσίων τριάντα 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων 
(235.544) ευρώ και για κάθε επόμενο έτος, με ποσόν 
ύψους τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακο-
σίων δεκαέξι (353.316)  ευρώ, η  οποία εγγράφεται 
στους Α.Λ.Ε.  2120104001, 2190201002, 2190201003 
και 2190202001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 
και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπα-
νών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του 
ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής. 
Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), αποφασίζουμε:

Α. Από 23-04-2021:
1) Συνιστούμε, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής 

Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έξι (6) Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπη-
ρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλους «1ο Ελεγκτικό 
Κέντρο Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «2ο Ελεγκτικό Κέ-
ντρο Αττικής (2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «3ο Ελεγκτικό Κέντρο 
Αττικής (3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «4ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττι-
κής (4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης (1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» και «2ο Ελεγκτικό Κέ-
ντρο Θεσσαλονίκης (2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)», οι οποίες 
εποπτεύονται από τις Φορολογικές Περιφέρειες και κα-
θορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και 
την κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους.

2) Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), ως 
εξής:

α) Αντικαθιστούμε την παρ. 2 του άρθρου 35 αυτής, 
ως εξής:

«2. Η Γ.Δ.Φ.Δ. διαρθρώνεται στις κατωτέρω Υπηρεσίες, 
ως εξής: 

α) Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.)
(αα) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.) 
(ββ) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)
(γγ) Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.)
(δδ) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας 

(Δ.Ε.Α.Φ.) 
(εε) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 

(Δ.Ε.Ε.Φ.)

(στστ) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου 
και Περιουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ. και Π.) 

(ζζ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)
β) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Ε.Α.Υ.)
(αα) Τέσσερις (4) Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.) 
(ββ) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) 
(γγ) Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής
(δδ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 

(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
(εε) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλού-

του (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.)
(αα) Έξι (6) Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.)
(ββ) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).».
β) Προσθέτουμε νέο άρθρο 47Α, το οποίο προηγείται 

του άρθρου 48, ως εξής:
«3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 47Α
Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.)

1. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) είναι Περιφερειακές 
Ελεγκτικές Υπηρεσίες και ο επιχειρησιακός στόχος τους 
είναι ο εντοπισμός και η πάταξη της φοροδιαφυγής και 
της φοροαποφυγής και εν γένει κάθε μορφής απάτης σε 
βάρος των φορολογικών εσόδων.

2. Τα ΕΛ.ΚΕ. ασκούν την καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους, 
στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία 
είναι η κατωτέρω:

α) Στο 1ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττι-
κής), με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χω-
ρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, Δ΄ Αθηνών και 
ΙΓ΄ Αθηνών, όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Στο 2ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττι-
κής), με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χω-
ρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, ΙΒ΄ Αθηνών, 
Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Καλλιθέας και Μοσχάτου, όπως 
εκάστοτε ισχύει.

γ) Στο 3ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής), 
με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική 
αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ψυχικού, Νέας Ιωνίας, 
Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Παλλήνης και Κορωπίου, όπως 
εκάστοτε ισχύει.

δ) Στο 4ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής), 
με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική 
αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ Α΄ Πειραιά, Σάμου, Ε΄ Πειραιά, 
Νίκαιας, Αγίων Αναργύρων, Περιστερίου, Ελευσίνας και 
Αιγάλεω, όπως εκάστοτε ισχύει.

ε) Στο 1ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (1ο ΕΛ.ΚΕ. 
Θεσσαλονίκης), με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσ-
σαλονίκης, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. 
Α΄ Θεσσαλονίκης, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων Θεσ-
σαλονίκης, Λαγκαδά, Κιλκίς και Ιωνίας Θεσσαλονίκης, 
όπως εκάστοτε ισχύει.

στ) Στο 2ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (2ο ΕΛ.ΚΕ. 
Θεσσαλονίκης), με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσ-
σαλονίκης, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. 
Δ΄ Θεσσαλονίκης, Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Η΄ Θεσσαλονίκης και 
Καλαμαριάς, όπως εκάστοτε ισχύει. 
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3. Κάθε ΕΛ.ΚΕ., με την επιφύλαξη των αρμοδιοτή-
των του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμέ-
νων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), έχει αρμοδιότη-
τα για φορολογουμένους που υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. της 
χωρικής του αρμοδιότητας και για φορολογουμένους, 
οι οποίοι υπάγονται ως προς την καθ’ ύλην αρμοδιότη-
τα, σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής του αρμοδιότητας, καθώς και 
για φορολογουμένους που υποβάλλουν δήλωση φορο-
λογίας εισοδήματος στις Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Πειραιώς 
και Θεσσαλονίκης κατά το μέρος που αντιστοιχεί στη 
χωρική του αρμοδιότητα, με βάση την τελευταία δηλω-
θείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης έδρα ή 
μόνιμη εγκατάστασή τους. Επίσης, με την επιφύλαξη του 
προηγούμενου εδαφίου, το 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής έχει αρμο-
διότητα και για τους φορολογουμένους που υπάγονται 
στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορο-
λόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. Επιπλέον, 
το 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και για τους φορολογουμένους που 
υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων.

4. Το κάθε ΕΛ.ΚΕ. διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύν-
σεις και δέκα (10) Τμήματα, από τα οποία δύο (2) αυτο-
τελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτού, 
ως κάτωθι:

Α. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄ 
Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Δ΄ 
Β. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄ 
Τμήματα Ελέγχου Ε΄ έως και Η΄
Γ. Στον Προϊστάμενο κάθε ΕΛ.ΚΕ. υπάγονται απευθείας:
(α) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
(β) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής 

Υποστήριξης.».
γ) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 3 της 

παρ. Α΄ του άρθρου 76 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύν-
σεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμέ-
νων και Περιφερειακών Υπηρεσιών», ως εξής:

«3. στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), στα 
Κέντρα Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου 
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), 
στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλο-
νίκης, στις Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.), στην Επι-
χειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), στο Κέντρο 
Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής και στις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες Α΄ τάξεως, προΐστανται υπάλλη-
λοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι 
κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις 
αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζο-
νται στην υποπερ. α΄ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 
της παρούσας απόφασης».

δ) Αντικαθιστούμε την υποπαρ. 8 της παρ. Α΄ του άρ-
θρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, 
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών», 
ως εξής:

«8.Ι. α) στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοί-
κησης, β) στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης αυτής, 
γ) στα Τμήματα της Ε.Μ.ΕΙΣ. και του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, 
δ) στα Τμήματα Β΄ - Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
Έργου των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθηνών, 
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, ε) στα Τμήματα 

Ελέγχου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., στ) στα 
Αυτοτελή Τμήματα Φορολογικών Διαδικασιών και Δια-
χείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους 
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ζ) στα Αυτοτελή Τμήματα Διοικητικής 
και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., του 
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
η) στα Τμήματα Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως και στα 
Τμήματα Ελέγχου των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλο-
νίκης, θ) στα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με 
τους Φορολογουμένους, Εσόδων και Προϋπολογισμού 
και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄-Β΄ τάξεως, καθώς 
και στο Τμήμα Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης 
Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων 
Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολο-
γικών Κατοίκων Ημεδαπής και ι) στις Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξεως  
προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας  ΠΕ του κλάδου 
Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, οποιουδήπο-
τε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις 
διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α΄ της 
περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφα-
σης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών 
ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που 
πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως 
αυτές ορίζονται στην υποπερ. α΄ της περ. 3 της παρ. 3 
του άρθρου 70 της παρούσας,

ΙΙ. α) στα Τμήματα Α΄ - Εποπτείας Ελέγχου και Συντο-
νισμού Δ.Ο.Υ. των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) 
Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, β) στα 
Αυτοτελή Τμήματα Δικαστικού και Νομικής Υποστήρι-
ξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., γ) στο Τμήμα 
Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως 
και δ) στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης των 
ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης προΐστανται υπάλλη-
λοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι 
κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις 
αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζο-
νται στην υποπερ. α΄ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 
της παρούσας απόφασης,

IΙΙ. στα Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄-Β΄ τάξεως της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, στο Αυτοτελές 
Γραφείο Διαχείρισης αυτών και στο Αυτοτελές Γραφείο 
Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου και Μεταβολών 
της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών προΐστανται υπάλληλοι ή ορίζο-
νται Υπεύθυνοι, αντίστοιχα, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου 
Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήπο-
τε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις 
διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α΄ της 
περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφα-
σης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών 
ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που 
πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως 
αυτές ορίζονται στην υποπερ. α΄ της περ. 3 της παρ. 3 
του άρθρου 70 της παρούσας και μόνο, όταν δεν υπάρ-
χουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και 
ΤΕ, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών ή 
υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου που 
πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως 
αυτές ορίζονται στην περ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 70 
της παρούσας».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ52726 Τεύχος B’ 4781/29.10.2020

ε) Στην υποπερ. β΄ της περ. 1 της υποπαρ. ΙΙ της παρ. Α΄ του άρθρου 78 «Θέσεις ευθύνης της Αρχής, για τις οποίες 
δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθή-
κοντα για μια πλήρη θητεία» προσθέτουμε στοιχείο στστ΄ και αντικαθιστούμε αυτήν, ως εξής:

«Α. ΙΙ. 1. β) Περιφερειακές Υπηρεσίες
αα) Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, ββ) Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων 

Ημεδαπής, γγ) Δ.Ο.Υ. Πλοίων, δδ) Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, εε) Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, στστ) Ελεγκτικά Κέντρα 
(ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης».

Β. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 απόφαση «Καθορισμός των οργανικών 
θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 2871), ως εξής:

«α) Από 23-04-2021, καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Υ.) 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΕΛ.ΚΕ.) 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΥΕ 

1. 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1Ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ          
(1Ο ΕΛ.ΚΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) 

105 25 16 1 1 2 150 

2. 
2Ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ          

(2Ο ΕΛ.ΚΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) 
95 25 16 1 1 2 140 

3. 
3Ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ          

(3Ο ΕΛ.ΚΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) 
95 25 16 1 1 2 140 

4. 
4Ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ          

(4Ο ΕΛ.ΚΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) 105 25 16 1 1 2 150 

5. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1Ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
(1Ο ΕΛ.ΚΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

80 25 11 1 1 2 120 

6. 
2Ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    

(2Ο ΕΛ.ΚΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
80 25 11 1 1 2 120 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 560 150 86 6 6 12 820 

β) Από δημοσιεύσεως της παρούσας, ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, των κατωτέρω υπηρεσιών, ως εξής:

Α/Α 
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ 

1. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 

7   2 9 

2. 

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  13 2 3 18 

».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52727Τεύχος B’ 4781/29.10.2020

Γ. Με νεότερη απόφαση:
α) Θα καθοριστεί η περαιτέρω εξειδίκευση των αρμο-

διοτήτων των ΕΛ.ΚΕ. και των οργανικών μονάδων αυτών, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β) Θα ανακαθορισθούν οι οργανικές θέσεις προ-
σωπικού υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλα-
γές που προκύπτουν από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης.

Δ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις, 
υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β΄ 4738) και
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β΄ 2871).
Ε. Η απόφαση αυτή ισχύει από 23-04-2021, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στις διατάξεις αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   







ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ52730 Τεύχος B’ 4781/29.10.2020

*02047812910200008*

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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