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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. Δ6Α 1195541 ΕΞ2013 (1)

Σύσταση Δ.Ο.Υ., Α΄ τάξεως, στον νομό Ηρακλείου,
με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις:
α) Της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 

του ν.4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδο−
τικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την 
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και 
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», 
όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του 
ν.4038/2012 (Α΄14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν 
την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015», συμπληρώθηκε με δεύτε−
ρο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4141/2013 
(Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώ−
σεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε 
με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου 
Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγο−
ντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 

δ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 
του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) και ισχύει.

β) Της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 
του Ν. 4002/2011.

γ) Των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 7 
του άρθρου 34 του ν. 4141/2013, όπως προστέθηκε με την 
περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου 
Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

δ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−
2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013.

στ) Του π.δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών 
(Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

ζ) Του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας 
Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών(Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών 
Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

η) 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».

2.− Τις αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ2011/20−9−2011 (Β΄ 2111), 
Δ6Α 1130258 ΕΞ2012/20−9−2012 (Β΄ 2552) και Δ6Α 1144678 
ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄2828) αποφάσεις τουΥπουργού Οι−
κονομικών, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως 
ισχύουν.
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3.−Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 
1133106ΕΞ2011/21−9−2011 (Β΄ 2187), όπως τροποποιήθηκε με 
τις αριθ. Δ6Α 1148245ΕΞ2011/31−10−2011 (Β΄ 2569) και Δ6Α 
1166057ΕΞ2013/30−11−2011 (Β΄ 2785) όμοιες και την αριθ. 
Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/6.6.2013 (Β΄1404 και 1544) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Εσόδων, που αφορούν στα Τμήματα Ελέγχου 
και Δικαστικού.

4.− Τις αριθ. Δ6Α 1144729 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄2828), 
Δ6Α 1157277ΕΞ2012/15.11.2012 (Β΄3042) και Δ6Α 1000737ΕΞ 
2013/3.1.2013 (Β΄69) αποφάσεις του Υπουργού Οικονο−
μικών. 

5.−Την αριθ. Δ6Α 1103767 ΕΞ 2013/25.6.2013 (Β΄1640) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων, περί μετονομασίας και ανακαθορι−
σμού της έδρας Δ.Ο.Υ..

6. −Την αριθ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/02−07−2013 ( Β΄ 1634) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων 
των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης 
των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά 
Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή 
τους στις υπηρεσίες αυτής», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθ. Δ6Α 1117932 ΕΞ 2013/24.7.2013 (Β΄1911) ομοία.

7.− Την αριθ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄2043) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθ. Δ6Α 1131769 ΕΞ 2013/28.8.2013 (Β΄2136), Δ6Α 1137252 
ΕΞ2013/9.9.2013 (Β΄2274), Δ6Α 1147236 ΕΞ 2013/26.9.2013 
(Β΄2437) και Δ6Α 1155116 ΕΞ 2013/11.10.2013 (Β΄2582) 
όμοιες αποφάσεις, περί ανακαθορισμού της εσωτερι−
κής διάρθρωσης των Δ.Ο.Υ. και την αριθ. Δ6Α 1163159 
ΕΞ2013/24.10.2013 (Β΄2740) όμοια.

8.− Τα αριθ.2/103332/18.11.2013 και 2/103340/18.11.2013 
έγγραφα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιο−
νομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

9.− Το αριθ. ΔΟΑ/Φ.4.2/1134/34058/17−12−2013 έγγραφο, 
με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμμα−
τέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

10.− Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28−1−2013 (Β΄130 και 
372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

11.− Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας 
του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού 
στον νομό Ηρακλείου και την ανάγκη αξιοποίησης του 
προσωπικού σε μια πλήρως στελεχωμένη Δ.Ο.Υ., Α΄ τά−
ξεως.

12.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται μείωση των Υπηρεσιακών Μονά−
δων, κατά μία (1) Διεύθυνση και τρία (3) Τμήματα και δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού πέραν της αναφερθείσας στα αριθ. 
2/103332/18.11.2013 και 2/103340/18.11.2013 έγγραφα της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα−
φορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε, από 1/1/2014, Δημόσια Οικονομική Υπη−
ρεσία (Δ.Ο.Υ.), Α΄ τάξεως επιπέδου Διεύθυνσης, στον 
νομό Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου», έδρα την 
Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, πλην των Τοπικών Κοι−
νοτήτων αυτής, στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην 
και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ.Α΄ Ηρακλείου, 
Α΄−Β΄ τάξεως και Β΄ Ηρακλείου, Α΄ τάξεως.

2. α) Η συνιστώμενη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, διαρθρώνεται 
στην Υποδιεύθυνση, στα Τμήματα και στα Γραφεία που 
προβλέπονται για τις Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, με την αριθ. Δ6Α 
1126601 ΕΞ2013/8−8−2013 (Β΄ 2043) απόφασή μας. Τα Τμή−
ματα Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου ορίζονται σε τρία 
(3), από τα οποία τα δύο (2) θα λειτουργήσουν από την 
ημερομηνία λειτουργίας της Δ.Ο.Υ.. Η ημερομηνία έναρ−
ξης λειτουργίας του ενός, επιπλέον, Τμημάτος Ελέγχων 
αυτής θα ορισθεί με άλλη απόφασή μας.

β) Ορίζουμε ότι τα υφιστάμενα Γραφεία Εξυπηρέτησης 
Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ), που λειτουργούν εκτός του 
κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ Α΄ Ηρακλείου και 
Β΄ Ηρακλείου, υπάγονται από την ίδια ημερομηνία στην 
συνιστώμενη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και αποτελούν Γραφεία 
αυτής.

3. α) Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ. Α΄ Ηρακλείου και 
Β΄ Ηρακλείου, περιέρχονται στην Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, στην 
οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμο−
διότητα αυτών και αποτελούν οργανικές θέσεις αυτής.

β) Το προσωπικό που υπηρετεί στις Δ.Ο.Υ. Α΄ Ηρακλεί−
ου και Β΄ Ηρακλείου την τελευταία ημέρα λειτουργίας 
τους τοποθετείται στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου από την ημε−
ρομηνία έναρξης λειτουργίας αυτής.

γ) Οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκα−
στικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν 
κατανεμηθεί στην Δ.Ο.Υ. Β΄ Ηρακλείου, περιέρχονται 
στην Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου. 

4.  Οι Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Ηρακλείου παύουν να λειτουρ−
γούν από την ημερομηνία σύστασης της Δ.Ο.Υ. Ηρα−
κλείου και από την ίδια ημερομηνία η αρμοδιότητα 
παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρε−
μών υποθέσεων των Δ.Ο.Υ. αυτών, καθώς και η έκδοση 
των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων 
και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στην Δ.Ο.Υ. 
Ηρακλείου. Ο Προϊστάμενος της συνιστώμενης Δ.Ο.Υ. 
Ηρακλείου καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των 
οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των δι−
αφορών, την βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και 
λοιπών επιβαρύνσεων, για την λήψη όλων των προβλε−
πόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών 
και των περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυ−
νος για τον συντονισμό και την διεκπεραίωση όλων των 
ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή 
της παρούσας. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι 
βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της συνιστώμενης 
Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20Δεκεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)

Στην υπ’ αριθμ. 6/2013 ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3210/Β/18.12.2013

• στη σελίδα 45677, στη γραμμή 13 στην τρίτη στήλη του «Πίνακα Α΄ Θέσεις σε Φορείς Υποδοχής», η λέξη «ΑΘΗ−
ΝΑΣ» αντικαθίσταται από τη λέξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και στην τέταρτη στήλη η λέξη «ΑΤΤΙΚΗΣ» αντικαθίσταται 
από τη λέξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

(Από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

F
(3)

Στην υπ’ αριθμ. 7/2013 ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3210/Β/18.12.2013

• στη σελίδα 45701, διαγράφεται η γραμμή 75 και γίνεται αντίστοιχη αναρίθμηση των λοιπών εγγραφών μέχρι 
και την εγγραφή 124.

• στη σελίδα 45707 και στην αναριθμημένη γραμμή 110 και στην έβδομη στήλη του «Πίνακα Α΄ Θέσεις σε Φορείς 
Υποδοχής», η λέξη (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) διορθώνεται σε (ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

• στη σελίδα 45709, μετά την αναριθμημένη γραμμή 123 προστίθεται γραμμή ως εξής:

124 3541 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιδιωτικού
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή 

Δ/ΚΩΝ−
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

(Από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02032712312130004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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