
 

 

 Αριθµ. ∆6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011  
Κατάργηση των Τµηµάτων Ελέγχου ∆.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων 
Ελέγχου ∆.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τµηµάτων ∆ικαστικού 
∆.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισµός καθ' ύλην αρµοδιότητας Τµηµάτων και 
Γραφείων των ∆.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως  
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α'2) «Αναµόρφωση της φορολογίας 
εισοδήµατος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συµπληρωθεί µε την 
παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α'265) "Τροποποίηση και συµπλήρωση του 
Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" και των παρ. 12 και 5, υποπαράγραφος α' 
του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του 
δηµοσίου - Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - Θέµατα 
αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης» (A' 180). 
 
β) Του άρθρου 55, παράγραφοι 5, 8, υποπαράγραφος α', 13, 15 υποπαράγραφος β', 
21, υποπαράγραφοι α' και στ' και 22 του Ν. 4002/2011. 
 
γ) Του Π.∆. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, 
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 
µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραµµατεία 
Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραµµατείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και του Π.∆. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισµός και 
ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 
 
δ) Του Π.∆. 551/1988 (Α'259) «Οργανισµός Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
ε) Του Π.∆. 16/1989 (Α'6) «Κανονισµός λειτουργίας ∆ηµόσιων Οικονοµικών 
Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ ) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών». 
 
στ) Της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2753/1999 (Α 249) «Απλοποιήσεις και 
ελαφρύνσεις στην φορολογία εισοδήµατος και άλλες διατάξεις». 
 
ζ) Του άρθρου 4 του Π.∆. 277/2000 (Α' 227) «Σύσταση, ενοποίηση και κατάργηση 
ορισµένων ∆.Ο.Υ. των περιοχών των Νοµών Αττικής, Εύβοιας, Κορινθίας και 
Θεσσαλονίκης». 
 
η) Του άρθρου 6 του Π.∆. 466/1990 (A' 179) «Τροποποίηση και συµπλήρωση των 
διατάξεων του Π.∆. 551/1998 «Οργανισµός Νοµαρχιών» (Οργάνωση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών) (ΦΕΚ 259 Α)» και του άρθρου 60 του Ν. 3283/2004 (Α 210) «Ανώνυµες 



 

 

 εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµού συλλογικών επενδύσεων 
και κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». 
 
θ) Του Π.∆. 72/2007 (Α' 89) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 551/1988 (Α' 
259)». 
 
ι) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το «άρθρο πρώτο» του Π.∆. 63/2005 (Α' 98) 
«Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
 
2. Την αριθµ ∆6Α 1109388 ΕΞ 2011/2-8-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
«Αναστολή λειτουργίας των Τµηµάτων "Λογιστικού" των ∆.Ο.Υ. Α' Τάξεως και 
ανακαθορισµός καθ' ύλην αρµοδιότητος Τµηµάτων και Γραφείων των ∆.Ο.Υ. Α' και 
Β' Τάξεως» (β' 1801). 
 
3. Την επείγουσα ανάγκη µεταφοράς εξ ολοκλήρου ή µέρους των αρµοδιοτήτων 
Τµηµάτων και Γραφείων των ∆.Ο.Υ. Α' και Β' Τάξεως σε άλλη ∆.Ο.Υ., µε σκοπό την 
καλύτερη στελέχωση και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, σε 
συνδυασµό µε την εξοικονόµηση προσωπικού. 
 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Α. Καταργούµε, από 01-11-2011: α. Τα Τµήµατα «Ελέγχου» των ∆ηµόσιων 
Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.) Α' Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του 
κατωτέρω πίνακα και µεταφέρουµε τις αρµοδιότητές τους στα Τµήµατα «Ελέγχου», 
αντίστοιχα, άλλων ∆.Ο.Υ. Α' Τάξεως του ίδιου Νοµού, όπως καταγράφονται στην 
στήλη 4 του πίνακα. 
 
β. Τα Γραφεία «Ελέγχου» των ∆.Ο.Υ. Β' Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του 
κατωτέρω πίνακα και µεταφέρουµε τις αρµοδιότητες τους στα Τµήµατα «Ελέγχου» 
των ∆.Ο.Υ. Α' Τάξεως του ίδιου Νοµού, όπως καταγράφονται στη στήλη 4 του ίδιου 
πίνακα. 
 
Β. Αναστέλλουµε, από 01-11-2011, τη λειτουργία των Τµηµάτων «∆ικαστικό» των 
∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.) Α' Τάξεως, που αναφέρονται στη 
στήλη 2 του κατωτέρω πίνακα και µεταφέρουµε τις αρµοδιότητές τους στα Τµήµατα 
«∆ικαστικό», αντίστοιχα, άλλων ∆.Ο.Υ. Α' Τάξεως του ίδιου Νοµού, όπως 
καταγράφονται στη στήλη 4 του πίνακα. 
 
Γ. Μεταφέρουµε, από 01-11-2011, τις αρµοδιότητες που αφορούν: 
 
α. στο ∆ικαστικό του Τµήµατος «∆ικαστικό και Λογιστικό» και «Λογιστικό και 
∆ικαστικό» των ∆.Ο.Υ. Α' Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του πίνακα, στα 
Τµήµατα «∆ικαστικό» άλλων ∆.Ο.Υ. Α' Τάξεως του ίδιου Νοµού, όπως 
καταγράφονται στη στήλη 4 αυτού και αναστέλλουµε από την ίδια ηµεροµηνία τη 
λειτουργία των Τµηµάτων, από τα οποία µεταφέρονται οι αρµοδιότητες. 
 



 

 

 β. στο ∆ικαστικό του Τµήµατος «∆ικαστικό & Λογιστικό» της ∆.Ο.Υ. Νέων 
Μουδανιών (Α' Τάξεως), στο Τµήµα «Εσόδων & ∆ικαστικό» της ∆.Ο.Υ Πολυγύρου 
(Α' Τάξεως) και αναστέλλουµε από την ίδια ηµεροµηνία, τη λειτουργία του 
προαναφερθέντος Τµήµατος της ∆.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών. 
 
γ. στο ∆ικαστικό του Τµήµατος «Εσόδων & ∆ικαστικό» ∆.Ο.Υ. Α' Τάξεως, που 
αναφέρονται στη στήλη 2 του πίνακα, στα Τµήµατα «∆ικαστικό» άλλων ∆.Ο.Υ. Α' 
Τάξεως του ίδιου Νοµού, όπως καταγράφονται στην στήλη 4 του πίνακα και 
µετονοµάζουµε από την ίδια ηµεροµηνία τα Τµήµατα, από τα οποία µεταφέρονται οι 
αρµοδιότητες σε Τµήµατα «Εσόδων». 
 
δ. στο ∆ικαστικό του Γραφείου «Λογιστικό - ∆ικαστικό 
 
- Γραµµατείας» των ∆.Ο.Υ. Β' Τάξεως: i) ∆εσκάτης, ii) Παραµυθιάς, iii) Φιλιατών, 
iv) Κασσάνδρας, και ν) Αρναίας, στο Τµήµα «Εσόδων & ∆ικαστικό» των ∆.Ο.Υ. Α' 
Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 4 του πίνακα και µετονοµάζουµε από την ίδια 
ηµεροµηνία τα προαναφερθέντα Γραφεία σε Γραφεία «Γραµµατείας». 
 
ε. στο ∆ικαστικό του Γραφείου «Λογιστικό - ∆ικαστικό 
- Γραµµατείας» των ∆.Ο.Υ. Β' Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του πίνακα, 
στο Τµήµα «∆ικαστικό» ∆.Ο.Υ. Α' Τάξεως του ίδιου Νοµού, που αναφέρονται στη 
στήλη 4 και µετονοµάζουµε από την ίδια ηµεροµηνία τα προαναφερθέντα Γραφεία, 
σε Γραφεία «Γραµµατείας». 
 
στ. στον Έλεγχο του Τµήµατος «Ελέγχου & Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» της 
∆.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων (Α' Τάξεως), στο Τµήµα Ελέγχου της ∆.Ο.Υ. Αγίων 
Αναργύρων και µετονοµάζουµε από την ίδια ηµεροµηνία το προαναφερθέν Τµήµα 
της ∆.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων σε Τµήµα «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων».  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ (παραγράφων Α', Β' και Γ') 
 
 
∆. Μετονοµάζουµε, από της δηµοσιεύσεως της παρούσας, τα κατωτέρω Τµήµατα των 
∆.Ο.Υ., Α' Τάξεως, αντίστοιχα, ως εξής: 
 
1. Το Τµήµα «Λογιστικό & ∆ικαστικό» της ∆.Ο.Υ Πλοίων Πειραιά (Α' Τάξεως) σε 
Τµήµα «∆ικαστικό». 
2. Το Τµήµα «∆ικαστικό & Λογιστικό» της ∆.Ο.Υ. Κω (Α' Τάξεως) σε Τµήµα 
«∆ικαστικό». 
 
E. Οι υφιστάµενες, µέχρι την ηµεροµηνία εφαρµογής της παρούσας απόφασης, 
εκκρεµείς υποθέσεις, που αφορούν στο ∆ικαστικό και στον Έλεγχο των ∆.Ο.Υ. Α' και 
Β' Τάξεως, των οποίων Τµήµατα ή Γραφεία καταργούνται ή αναστέλλεται η 
λειτουργία των Τµηµάτων αυτών ή µεταφέρεται µέρος των αρµοδιοτήτων τους, 
ολοκληρώνονται από τα αντίστοιχα Τµήµατα των ∆.Ο.Υ. Α' Τάξεως, στις οποίες 
µεταφέρονται οι αρµοδιότητες αυτές. Από τις ίδιες ∆.Ο.Υ. στις οποίες µεταφέρονται 
οι αρµοδιότητες ασκείται, επίσης, η εκπροσώπηση στα ∆ικαστήρια για τις 
προαναφερθείσες υποθέσεις και σε αυτές µεταφέρεται το σχετικό αρχείο. 
 



 

 

 ΣΤ. Στις ∆.Ο.Υ. Ι' Θεσσαλονίκης, Β' Πατρών και Αγίου Αθανασίου, τα Τµήµατα που 
υπάγονται στις Υποδιευθύνσεις Ελέγχου και Φορολογίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των παρ. 3 και 5, εδ. γ' του άρθρου 60 του Ν. 3283/2004 (Α' 210), υπάγονται, από την 
ηµεροµηνία εφαρµογής της παρούσας απόφασης, στους Προϊσταµένους των ∆.Ο.Υ. 
αυτών. 
 
Ζ. Όλα τα µέτρα είσπραξης (διοικητικά, αναγκαστικά, ποινικά) λαµβάνονται από τον 
Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., στην οποία µεταφέρεται η αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τις 
προαναφερθείσες παραγράφους, τα παραγόµενα όµως µηχανογραφικά έντυπα, που 
επισυνάπτονται στις σχετικές εντολές θα αναγράφουν τη ∆.Ο.Υ., από την οποία 
µεταφέρθηκε η αρµοδιότητα. 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  


