
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.03.2022 
(Β’  1475) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) , ως προς 
την προθεσμία διαβίβασης για τους λήπτες των 
λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής 
που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και έσοδα 
αυτοτιμολόγησης.

2 Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 
ΕΞ2019/05.08.2019 (Β’  3207), Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ2020/23.10.2020 (Β’ 4738), Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 
2017/05.01.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032), Δ.ΟΡΓ.Α 
1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 (Β’ 142) και Δ.ΟΡΓ.Α 
1065199 ΕΞ 2022/20.07.2022 (Β’ 3886) αποφάσε-
ων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α. 1149 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.03.2022 

(Β’ 1475) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) , ως προς 

την προθεσμία διαβίβασης για τους λήπτες των 

λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής 

που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και έσοδα 

αυτοτιμολόγησης.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 

«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
β) του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 «Φορολογικές 

διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), 
γ) της υπό στοιχεία Α.1138/12.06.2020 κοινής απόφα-

σης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός 
της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου ανα-
γκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470),

δ) 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).

2. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

3. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και  την υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την υπό στοιχεία Α.1038/14.03.2022 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολο-
γικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της 
παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 
και επόμενα (Α’ 170)» (Β’ 1475).

5. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευ-
κόλυνση των φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το ημε-
ρολογιακό έτος 2021.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1038/14.03.2022 

(Β’ 1475) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. , ως ακο-
λούθως:

1. Η προθεσμία διαβίβασης του ένατου εδαφίου 
της παρ. 1 ήτοι «31.10.2022» αντικαθίσταται από την 
«31.12.2022» και το εν λόγω εδάφιο διαμορφώνεται 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ως εξής: «Οι λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλ-
λαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης 
και έσοδα αυτοτιμολόγησης, υποχρεούνται να διαβι-
βάσουν είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ. 
αντισυμβαλλόμενου εκδότη, περιπτώσεις αποκλίσεων 
στα προαναφερόμενα διαβιβασθέντα δεδομένα, έως 
την 31.12.2022.».

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

      Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1108806 ΕΞ2022 (2)
Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 

ΕΞ2019/05.08.2019 (Β’ 3207), Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 

ΕΞ2020/23.10.2020 (Β’ 4738), Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 

2017/05.01.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032), Δ.ΟΡΓ.Α 

1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 (Β’ 142) και Δ.ΟΡΓ.Α 

1065199 ΕΞ 2022/20.07.2022 (Β’ 3886) αποφάσε-

ων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-

σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

  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’, ββ’, γγ’ και εε’ 
της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, της παρ. 6, της υποπαρ. α’ της 
παρ. 2, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαρ. β’ 
της παρ. 3 και των υποπαρ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρ-
θρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 24, 26, 27 και 37, καθώς και 
των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,

γ) 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), 

δ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101),

ε) του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλά-
δος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του 
όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρε-
σίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών 
και των εγγράφων τούτων.» (Α’ 108),

στ) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημό-
σιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γρα-
φείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6),

ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) και ειδικότερα του άρ-
θρου 48 και του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» αυτής.

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05.08.2019 «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 
(Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων 
Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α’ - Β’ τά-
ξεως, στον Νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλλες 
Δ.Ο.Υ. Α’ ή Δ.Ο.Υ. Α’ - Β’ τάξεως, στον ίδιο Νομό, καθώς και 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 
(Β’ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της υπό 
στοιχεία  Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08.08.2017 (Β’ 2823 
και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από την 
πρώτη απόφαση, περί τροποποίησης του Οργανισμού 
της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών 
θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες 
νομούς» (Β’  3207), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020/04.03.2020 (Β’ 713), 
Δ.ΟΡΓ.Α 1133185 ΕΞ 2020/16.11.2020 (Β’ 5107), Δ.ΟΡΓ. Α 
1031184 ΕΞ 2021/12.4.2021 (Β’ 1573), Δ.ΟΡΓ.Α 1093636 
ΕΞ 2021/25.10.2021 (Β’ 5001) και Δ. ΟΡΓ. Α 1067027 ΕΞ 
2022/27.07.2022 (Β’ 4009) όμοιες.

β) Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκε-
ντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότη-
ση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 
και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρε-
σιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών 
Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, 52, 234 και 1032).

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 
“Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)”, απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 4738), 
ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπι-
κού της Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός 
των οργανικών θέσεων προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ 
των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142).

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20.07.2017 «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντο-
λή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» 
(Β’ 3886) και ειδικότερα τις περ. 148, 149, 161 και 162.

3. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., στις οποίες καθο-
ρίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

4. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.09.2011 
(Β’ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις 
και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με την 
υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συ-
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μπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, σε συνδυασμό με την 
υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
υπό στοιχεία:

α) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08.08.2013 «Ανακαθορισμός 
της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομι-
κών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» (Β’ 2043),

β) Δ6Α 1092694ΕΞ2013/06.06.2013 «Τροποποίηση 
της υπό στοιχέια Δ6Α 1133106ΕΞ2011/21.09.2011 
(Β’ 2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και Κατάργηση των Τμημά-
των Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου 
Δ.Ο.Υ. Β’ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων 
Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ 
ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ 
Α’ και Β’ Τάξεως» (Β’ 1404 και 1544).

6. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
α) Από 28.09.2022 (τρία μηνύματα), 30.09.2022 και 17 

και 19.10.2022 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.),

β) από 29.09.2022, 07 και 13.10.2022 της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.),

γ) από 06.10.2022 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.),

δ) από 23.09.2022 της Προϊσταμένης του Τμήματος ΙΑ’ 
της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γ.Δ.Φ.Δ.

7. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 183586 ΕΞ 2022 
ΕΜΠ/20.09.2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) 
της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 
1114327 ΕΞ 2021/22.12.2021 (Α.Δ.Α.62ΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΩ7) 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί ανάληψης υπο-
χρέωσης.

8. Τα έγγραφα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών, υπό στοιχεία: 

α) Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08.12.2016 «Περί των 
νέων υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν 
οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), από την 01.01.2017 και του τρόπου υπογραφής 
των εγγράφων από τα υπηρεσιακά όργανα αυτής»,

β) Δ. ΟΡΓ. Δ 1189288 ΕΞ 2016/29.12.2016 «Παρέχονται 
οδηγίες σχετικά με τις προμετωπίδες των εγγράφων που 
θα εκδίδουν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από την 01.01.2017, καθώς 
και για την χρήση των εντύπων που φέρουν τον τίτλο 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του 
Υπουργείου Οικονομικών».

9. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:
α) υπ’ αρ. 69488/20.05.2022 «Ανανέωση θητείας ενός 

μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 424) 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).

10. Την από 21.10.2022 συνεδρίαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφω-
νη γνώμη του, σύμφωνα με την υποπαρ. β’ της παρ. 3 
και των υποπαρ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του 
ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 69/24.10.2022 έγγραφο του Προ-
έδρου του Σ.Δ.).

11. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε 
συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

12. Την ανάγκη ανακαθορισμού της Δ.Ο.Υ., στην οποία 
μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα 
της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως και ειδικότερα 
μεταφοράς αυτής στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, Α1’ τάξε-
ως, αντί στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, όπως αυτές διαμορ-
φώθηκαν ύστερα από την ολοκλήρωση της αναδιορ-
γάνωσης του ελεγκτικού μηχανισμού της φορολογικής 
διοίκησης και στον νομό Θεσσαλονίκης και το γεγονός 
ότι οι αρμοδιότητες του δικαστικού της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσα-
λονίκης ήδη ασκούνται από τη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης.

13. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, προ-
καλείται εξοικονόμηση δαπάνης από τη μείωση των επι-
δομάτων θέσεων ευθύνης και λειτουργικών δαπανών 
της υπό συγχώνευση Δ.Ο.Υ., συνολικού ύψους εννέα χι-
λιάδων τετρακοσίων (9.400,00) ευρώ περίπου στον κρα-
τικό προϋπολογισμό του έτους 2022 και ύψους εκατόν 
δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε (112.765,00) 
ευρώ περίπου για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. 
Οι ανωτέρω εξοικονομήσεις θα αντισταθμιστούν μερι-
κώς από αύξηση των δαπανών που απαιτούνται για τη 
μετεγκατάσταση, καθώς και λοιπών λειτουργικών δαπα-
νών, αποφασίζουμε:

Α. 1) Ανακαθορίζουμε: α) τη Δ.Ο.Υ., στην οποία μετα-
φέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα της 
Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως και ειδικότερα τη 
μεταφέρουμε στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, Α1’ τάξεως 
αντί στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως,

β) εν γένει τα οριζόμενα στην περ. IV της υποπαρ. 1 
της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/ 
05.08.2019 (Β’ 3207) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ 2020/04.03.2020 
(Β’ 713), Δ.ΟΡΓ.Α 1133185 ΕΞ 2020/16.11. 2020 (Β’ 5107), 
Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 ΕΞ 2021/12.04.2021 (Β’ 1573), Δ.ΟΡΓ.Α 
1093636 ΕΞ 2021/25.10.2021 (Β’  5001) και Δ. ΟΡΓ. Α 
1067027 ΕΞ 2022/27.07.2022 (Β’ 4009) όμοιες και

γ) τις οργανικές θέσεις προσωπικού της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσ-
σαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκη-
σης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε.

2) Ορίζουμε την ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. 
Α’ Θεσσαλονίκης στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, καθώς και 
ισχύος των λοιπών τροποποιούμενων διατάξεων.

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε τις κατω-
τέρω αποφάσεις:
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Ι. την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028  ΕΞ  2019/ 
05.08.2019 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 
1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)”, ως προς τη συγχώ-
νευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Δ.Ο.Υ.), Α’ - Β’ τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλο-
νίκης σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α’ ή Δ.Ο.Υ. Α’ - Β’ τάξεως, στον ίδιο 
νομό, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 
2017/05.01.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας από-
φασης και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/ 
08.08.2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύ-
πτουν από την πρώτη απόφαση, περί τροποποίησης του 
Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των ορ-
γανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερ-
θέντες νομούς» (Β’ 3207),ως εξής:

1) Αντικαθιστούμε την περ.  IV της υποπαρ.  1 της 
παρ. Α, ως εξής:

«ΙV.- α) αα) Μεταφέρουμε από τη Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονί-
κης, Α’ - Β’ τάξεως, την κατωτέρω κατά τόπον αρμοδιό-
τητα σε άλλες Δ.Ο.Υ. του ίδιου νομού, ως εξής:

i) από 08.11.2022, της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη 
της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας - 
Χορτιάτη στη Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης, Α1’ τάξεως,

ii) από 09.11.2022, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας 
του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, Α’ - Β’ 
τάξεως,

iii) από 10.11.2022, της Δημοτικής Ενότητας Ωραιο-
κάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Δ.Ο.Υ. Αμπελο-
κήπων, Α1’ τάξεως,

iv) από 11.11.2022, της Δημοτικής Κοινότητας Καλο-
χωρίου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου 
Δέλτα στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως.

ββ) Οι αρμοδιότητες ελέγχου του 1ου Ελεγκτικού 
Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος που 
αφορούν σε υποθέσεις αυτού που σχετίζονται με την 
κατωτέρω κατά τόπον αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσ-
σαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως:

i) Της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη της Δημοτικής 
Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, από 
την ημερομηνία μεταφοράς της εν λόγω κατά τόπον αρ-
μοδιότητας, μεταφέρονται στο 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης,

ii) των Δημοτικών Ενοτήτων Μυγδονίας και Ωραιοκά-
στρου του Δήμου Ωραιοκάστρου, καθώς και της Δημο-
τικής Κοινότητας Καλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας 
Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα εξακολουθούν να ασκού-
νται από το 1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης.

γγ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Δικαστικό και Νο-
μικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, κατά 
το μέρος που αφορούν σε υποθέσεις αυτής, που σχετί-
ζονται με την κατωτέρω κατά τόπον αρμοδιότητα της 
Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως:

i) Της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη της Δημοτικής 
Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, από 
την ημερομηνία μεταφοράς της εν λόγω κατά τόπον αρ-
μοδιότητας, μεταφέρονται στη Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης, 
Α1’ τάξεως και θα ασκούνται από το Τμήμα «Δικαστικό 
και Νομικής Υποστήριξης» αυτής, 

ii) των Δημοτικών Ενοτήτων Μυγδονίας και Ωραιοκά-
στρου του Δήμου Ωραιοκάστρου, καθώς και της Δημο-
τικής Κοινότητας Καλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας 
Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα, από τις ημερομηνίες με-
ταφοράς των εν λόγω κατά τόπον αρμοδιοτήτων, μετα-
φέρονται στη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Α1’ τάξεως και θα 
ασκούνται από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υπο-
στήριξης» αυτής.

δδ) i) Οι υποθέσεις που σχετίζονται με την κατά τόπον 
αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως, 
κατά το μέρος που αυτή αφορά στη Δημοτικής Κοινό-
τητα Χορτιάτη της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του 
Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, για τις οποίες εκδόθηκαν 
εντολές ελέγχου μέχρι και την 07.11.2022, καθώς και για 
αυτές που εκδίδονται εντολές ελέγχου, κατ’ εφαρμογή 
της υποπερ. Α.9 της στήλης 5 της περ. 12 του Πίνακα του 
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/ 
20.07.2022 (Β’ 3886) απόφασης, ολοκληρώνονται από 
το 1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης.

ii) Για οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρα-
κτέων εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. 
και για εκτελεστούς τίτλους που αποκτήθηκαν κατά 
Κ.Φ.Δ. της Δ.Ο.Υ. A’ Θεσσαλονίκης, που αφορούν στις 
κατά τόπους αρμοδιότητες που μεταφέρονται σε άλλες 
Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το στοιχείο αα’, οι αρμοδιότητες επι-
δίωξης είσπραξης της οφειλής, λήψης διασφαλιστικών 
μέτρων, παραλαβής, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των 
ενδικοφανών προσφυγών, με αίτημα την επανεξέταση 
των καταλογιστικών πράξεων, στα πλαίσια της ειδικής 
διοικητικής διαδικασίας από τη Διεύθυνση Επίλυσης Δια-
φορών, της εκπροσώπησης στα δικαστήρια, της νομικής 
υποστήριξης για τις ως άνω υποθέσεις και εν γένει κάθε 
άλλη οφειλόμενη ενέργεια, που προβλέπεται από την 
κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής 
διοικητικές πράξεις, συνεχίζουν να ασκούνται από τη 
Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης.

β) Από 21.11.2022:
αα) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’ - Β’ 

τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, Α1’ τάξεως, στην 
οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρ-
μοδιότητα αυτής.

ββ) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, 
Α’ - Β’ τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και 
διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής, 
περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, Α1’ τάξεως, η 
οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη 
διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις και στις 
υποχρεώσεις αυτής, εκτός από αυτές που σχετίζονται 
με την κατά τόπον αρμοδιότητα που μεταφέρεται σε 
άλλες Δ.Ο.Υ. με την υποπερ. α’, η αρμοδιότητα παρακο-
λούθησης και διεκπεραίωσης των οποίων περιέρχεται 
στις αναφερόμενες σε αυτήν Δ.Ο.Υ.

γγ) Στον Πίνακα του πρώτου παραρτήματος «ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 
1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738) απόφασης δια-
γράφεται η περ. με α/α 9, που αφορά στη Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσ-
σαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως.

δδ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήμα-
τος Ε’ - Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Ε’ 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57037Τεύχος B’ 5578/31.10.2022

Θεσσαλονίκης (Α1’), που αφορούν σε ανάθεση προμη-
θειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της 
συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης (Α’ -Β’) και δεν 
έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λει-
τουργίας της, αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες της 
Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης (Α1’) και ολοκληρώνονται από 
το ίδιο Τμήμα αυτής.

εε) Στον Πίνακα της περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 
(Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης, διαγράφουμε τη 
γραμμή, που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «“Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” του 
νομαρχιακού προϋπολογισμού Θεσσαλονίκης».

2.- Προσθέτουμε στην παρ. Α’ αυτής, νέα υποπαρ. 2.2, 
η οποία έπεται της υποπαρ. 2.1, ως κατωτέρω:

«2.2- Ι. Από τις ημερομηνίες, που ορίζονται στην περ. ΙV 
της υποπαρ. 1:

1) α) Τα σχετικά φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία σε 
μεταφερόμενα μέσα αποθήκευσης, που αφορούν στις 
εκκρεμείς υποθέσεις, που σχετίζονται με την κατά τό-
πον αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, η οποία 
μεταφέρεται, σύμφωνα με την υποπερ. α’της περ. ΙV της 
υποπαρ. 1, περιέρχονται στις Υπηρεσίες που μεταφέρε-
ται και η αρμοδιότητα, αντίστοιχα.

β) Τα σχετικά φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία σε μετα-
φερόμενα μέσα αποθήκευσης, που αφορούν στις λοι-
πές εκκρεμείς υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, της 
οποίας παύει η λειτουργία, καθώς και το γενικό φυσικό 
και ηλεκτρονικό αρχείο αυτής, περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Ε’ 
Θεσσαλονίκης.

2) α) Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώ-
σεις φέρουν την επωνυμία της Υπηρεσίας που μεταφέ-
ρεται και η αρμοδιότητα.

β) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης οφείλει: 
αα) να μεριμνήσει, προκειμένου η Δ.Ο.Υ., που προΐσταται, 
να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα προ 
εκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή 
μη) και τους φακέλους αλληλογραφίας, που φέρουν τον 
τίτλο της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, μέχρι της εξαντλήσεώς 
τους, με την αναγραφή σε αυτά χειρόγραφα του τίτλου 
της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης,

ββ) να φροντίσει, με προσωπική του ευθύνη, για την 
καταστροφή, αμέσως, όλων των παλαιών στρογγυλών 
και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που φέρουν τον 
τίτλο της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις ειδικό-
τερες οδηγίες που έχουν δοθεί με το δεύτερο εδάφιο της 
υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 3 του υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. 
Δ 1176934 ΕΞ 2016/08.12.2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυνα-
μικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών.

ΙΙ. Οι Προϊστάμενοι:
α) της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, καθώς και των λοιπών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων 
και 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης), στις οποίες περιέρχονται 
αρμοδιότητες, είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και τη 
διεκπεραίωση όλων των ενεργειών, που απαιτούνται για 
την επιτυχή εφαρμογή της περ. ΙV της υποπαρ. 1.

β) της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης οφεί-
λει να επιβλέψει τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, 
στις οποίες περιέρχονται αρμοδιότητες, καθώς και αυτών, 
από τις οποίες αποσπώνται αρμοδιότητες, ως προς την 
εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και του χρονο-
διαγράμματος ολοκλήρωσής τους και να συντονίσει τη 
συνεργασία αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Γενικών 
Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. και της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρει-
ασθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν από 
τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες 
οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από τις 
καθοριζόμενες με την παρούσα απόφαση ημερομηνίες, 
η εύρυθμη λειτουργία αυτών.

ΙΙΙ. Η μεταγραφή των φορολογουμένων στη συγχωνευ-
μένη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης δύναται να αρχίσει έως και 
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία παύσης 
λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης»

3) Διαγράφουμε την περ. δ’ της υποπαρ. 3 της παρ. Α’ 
αυτής.

ΙΙ. 1) Από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. 
Α’ Θεσσαλονίκης, την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 
ΕΞ 2022/14.01.2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738) 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)”, ως 
προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού 
της Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των 
οργανικών θέσεων προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ των 
Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142) και ειδικότερα ανακαθορί-
ζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλά-
δο και ειδικότητα, της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, ως εξής:

  . .   

/ /   

 
  

 
 

 

 

 

 
/

 

   

           

 
  ' 

 1 56  25  9 2 1 1 1 1 3 1 100 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57038 Τεύχος B’ 5578/31.10.2022

2) Από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. 
Α’ Θεσσαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως, το προσωπικό αυτής με-
ταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης Α1’ τάξεως ή με-
τακινείται ή μετατίθεται σε άλλες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., 
εντός του ίδιου Νομού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές 
ανάγκες.

ΙΙΙ. Από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. 
Α’ Θεσσαλονίκης, την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 
ΕΞ2022/20.07.2022 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοι-
κητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886) 
και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής, αντι-
καθιστούμε:

1) το στοιχείο β) του τρίτου εδαφίου της υποπερ. 1 της 
στήλης 5 της περ. 148, ως εξής:

«β) των Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια και 
υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογρα-
φικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς».

2) το στοιχείο β) του δευτέρου εδαφίου της υποπερ. 1 
της στήλης 5 της περ. 149, ως εξής:

«β) των Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης και 
υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογρα-
φικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς».

3) το δεύτερο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 161, ως 
εξής:

«Ειδικά, για τον νομό Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος 
της Ε’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης».

4) το δεύτερο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 162, ως 
εξής:

«Ειδικά, για τον Νομό Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος 
της Ε’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης»

Γ.- 1) Κατά τα λοιπά ισχύουν:
α) οι κατωτέρω αποφάσεις υπό στοιχεία:
αα) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 (Β’ 4738),
ββ) Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 (Β’ 12, 52, 

234 και 1032) 
γγ) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05.08.2019 (Β’ 3207)
δδ) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 (Β’ 142) 
εε) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20.07.2022 (Β’ 3886)
β) Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών, υπό στοιχεία:

αα) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08.08.2013 (Β’ 2043),
ββ) Δ6Α 1092694ΕΞ2013/06.06.2013 (Β’ 1404 και 1544).
γ) η υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.09.2011 

(Β’ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις 
και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

2) Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία 
δημοσιεύσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους 
διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02055783110220008*

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,




