
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1133185 ΕΞ 2020 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028

ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207) απόφασης του Διοι-

κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), ως προς την αναστολή της συγχώνευ-

σης της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως, στη 

Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως και της 

Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. 

Καλαμαριάς, Α’ - Β’ τάξεως. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

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

σίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(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, των 
υποπαρ. α’ και γ’ 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. α’ και θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9, των 
άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 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. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύουν,

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α’ 143), όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και του π.δ. 80/2016 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

ε) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90), όπως ισχύει και ειδικότερα της 
παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό 
Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επεν-
δυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 288), σε συνδυασμό 
με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου,

στ) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός 
και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγο-
ράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 178),

ζ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαρ. 2 της παρ. Γ’ 
του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

η) του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα του 
δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 
11 του ν. 4468/2017 (Α’ 61),

θ) της υπ’ αρ. 75555/289/06-07-2017 κοινής απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρί-
ων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής 
μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμ-
βάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του 
εδάφιου β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016» 
(Β’ 2336), η οποία εκδόθηκε ύστερα από την υπ’ αρ. 
25/2017/28- 06-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),

ι) της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφα-
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονο-
μική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπο-
λογισμού» (Β’ 3240),

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

ιβ) του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελ-
λάδος, 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),

ιγ) του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως ισχύει,

ιδ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
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διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και ειδικότερα 
του άρθρου 1 αυτού.

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

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει,

β) 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 Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσι-
ων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α’ - Β’ τάξεως, 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) διαπιστω-
τικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές 
που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, 
περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς 
και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. 
στους προαναφερθέντες Νομούς» (Β’ 3207),

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020/04-03-2020 «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 
(Β’ 3207) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη συγχώνευση 
της Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών, Α’ - Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, 
Α’-Β’ τάξεως, την αναστολή της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. 
Α’ Θεσσαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσ-
σαλονίκης, Α’ - Β’ τάξεως και της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονί-
κης, Α’ - Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’ - Β’ τάξεως, 
αντίστοιχα και καθορισμός των οργανικών θέσεων της 
συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου» (Β’ 713).

3. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, 
Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Η’ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, 
Α’ - Β’ τάξεως, όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και 
η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

4. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2187), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις 
και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

5. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποι-
ήθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ 
της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016:

α) υπό στοιχεία Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 
«Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δη-
μόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» (Β’ 2043),

β) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 
«Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των 
Δ.Ο.Υ.» (Β’ 2108),

γ) υπό στοιχεία Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 «Κα-
θορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων 

Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, 
Νέας Ιωνίας, Β’ Ηρακλείου, Ε’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλο-
νίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης-Σερβίων-Νεά-
πολης Βοΐου-Σιάτιστας), Α’ Λάρισας (Α’ Λάρισας- Αγιάς-
Ελασσόνας-Τύρναβου), Βόλου» (Β’ 2740),

δ) υπό στοιχεία Δ6Α 1035276 ΕΞ 2014/21-2-2014 «Με-
τονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς 
και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμη-
μάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως» (Β’ 524), ως προς την 
παρ. 2 αυτής, όπως ισχύει,

ε) υπό στοιχεία Δ6Α 1064942 ΕΞ 2014/23-04-2014 
«Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της 2ης 
Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Τμημάτων 
Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και 
Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης» (Β’ 1033), όπως ισχύει και

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

α) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο-
γραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογι-
κής Διοίκησης» (Β’ 2743),

β) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ει-
δικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτο-
τελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων 
Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, 52, 234 και 1032),

γ) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 
διαπιστωτική πράξη «Ορισμός των οργανικών μονάδων 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, 
ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των 
ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πλη-
ρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 3 και 4 της υπ’ αρ. 75555/289/6-7-2017 (Β’ 2336) 
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα 
οποία καθορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)» (Β’ 2823 και 3086) και

δ) υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 
«Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, με-
ταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).» (Β’ 2871).

7. Το υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 
(σε ορθή επανάληψη) έγγραφο του Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί των 
υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπη-
ρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

8. 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-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56641Τεύχος B’ 5107/19.11.2020

τικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

9. Την από 13-06-2019 συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη 
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. 51/31-07-2019 έγγραφο του Προ-
έδρου του Σ.Δ.).

10. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν.  4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’  αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

11. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207) απόφα-
σης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως προς την αναστολή της 
συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ., Α’ - Β’ τάξεως, Α’ Θεσσαλονίκης 
στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης και Η’ Θεσσαλονίκης στη 
Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, αντίστοιχα.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 
ΕΞ 2019/05-08-2019 απόφαση «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. «Ορ-
γανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσι-
ων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α’-Β’ τάξεως, 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) διαπι-
στωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις 
αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης 
απόφασης, 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 
1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β’ 376) και Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 
ΕΞ2020/04-03-2020 (Β’ 713) όμοιες, ως κατωτέρω:

1. α) Αναστέλλουμε, έως την 22/04/2021:
αα) τη συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ 

τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως 
και της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. 
Καλαμαριάς, Α’-Β’ τάξεως, αντίστοιχα,

ββ) την ισχύ των οριζομένων στις διατάξεις των περ. IV 
και V της υποπαρ. 1 της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 
1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207) απόφασης, καθώς 
και των περ. δ’ και ε’ της υποπαρ. 3 της παρ. Α’ της ίδιας 
απόφασης, ως προς τη διάρθρωση των αναφερόμενων 
σε αυτές Δ.Ο.Υ.

β) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Δ.Ο.Υ. του 
Νομού Θεσσαλονίκης του Πίνακα της υποπαρ. 1 της 
παρ.  Β’ της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/
05-08-2019 (Β’ 3207) απόφασης, πλην της ΦΑΕ Θεσσα-
λονίκης και της Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης, ισχύουν από 
22/04/2021.

2. Για τις κατωτέρω υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. θα εξακολου-
θήσουν να ισχύουν, έως την 22/04/2021, οι οργανικές θέ-
σεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όπως 
καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 
2020/10-07-2020 απόφαση «Καθορισμός των οργανικών 
θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 2871), 
όπως συμπληρώθηκε και ισχύει:

α) Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων (Α’ ),
β) Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης (Α’ -Β’),
γ) Δ.Ο.Υ Ε’ Θεσσαλονίκης (Α’ ),
δ) Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης (Α’ ),
ε) Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης (Α’ -Β’),
στ) Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης (Α’ -Β’),
ζ) Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς (Α’ -Β’),
η) Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά (Α’ -Β’).
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 

1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207) απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε, με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 
ΕΞ2020/07-02-2020 (Β’  376) και Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 
ΕΞ2020/04- 03-2020 (Β’ 713) όμοιες.

Β. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη 
ημερομηνία ισχύος αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 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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