
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των 
Εκπαιδευτικών Μονάδων (Α.Σ.Τ.Ε., Σχολές Ξενα-
γών και Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού για τους 
μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 
ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’ 4781) απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου 
έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων 
(ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και της υπό στοιχεία 
Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (Β’  3207) 
όμοιας, 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.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6329 (1)
   Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των 

Εκπαιδευτικών Μονάδων (Α.Σ.Τ.Ε., Σχολές Ξε-

ναγών και Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού για 

τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021. 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Υπερωριακή εργα-

σία» (Α’ 297) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
20 του ν.  4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση 
για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου» (Α’ 176).

2. Τον ν. 3528/2007«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» άρθρο 29 «Χρόνος παροχής εργασίας» 
(Α’ 26).

3. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α’ 187).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
άρθρο 37 «Εξουσία τελικής υπογραφής Υπηρεσιακών 
Γραμματέων» και παρ. 5 άρθρου 110 «…δεν επιτρέπεται 
η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στους Γενικούς 
και Ειδικούς Γραμματείς, στους Υπηρεσιακούς Γραμμα-
τείς των Υπουργείων και στους Διευθυντές των Ιδιαίτε-
ρων Γραφείων,…..» (Α’ 133).

5. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» άρθρο 80 
«Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο» (Α’ 184).

6. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» άρθρο 90 
«Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι-
κές διοικητικές πράξεις» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» άρθρο 12 «Ακυρότητες πράξεων» (Α’ 145), 
όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Τις υπό στοιχεία 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 και 2/31029/
ΔΕΠ/6.5.2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών 
«Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» και «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφα-
λαίου Β’ του ν. 4354/2015 “Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις"».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Την υπ’ αρ. 2/1/2017 υπουργική απόφαση (υπ’ αρ. 
1757/0026/10.1.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την κα-
ταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυρι-
ακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία…» (Β’ 17).

12. Την υπ’ αρ. 5157/26.3.2020 απόφαση Υπουργού 
Τουρισμού «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως στο 
Υπουργείο Τουρισμού» (ΥΟΔΔ 222).

13. Την υπ’ αρ. 5280/29.03.2021 (Α.Δ.Α.: 6ΑΗΗ465ΧΘΟ-
86Ζ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης, ύψους 8.880,00€ οχτώ χιλιάδων 
οχτακοσίων ογδόντα ευρώ) Ειδικού Φορέα 1045-501, 
αναλυτικού λογαριασμού εξόδων 2120201001, οικο-
νομικού έτους 2021, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
24335 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του 
Υπουργείου Τουρισμού, για πληρωμή της αποζημίωσης 
που θα προκύψει από την απογευματινή υπερωριακή 
απασχόληση, για 37 υπαλλήλους των Σχολών και των ΙΕΚ 
του Υπουργείου Τουρισμού, έως 2.220 ώρες συνολικά, 
για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021.

Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και ειδικότερα:
- Καθένα από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρ-

τισης (I.E.Κ.):
- Παρέχει κατάρτιση σύμφωνα με τις διατάξεις των 

νόμων 3105/2003 και 4186/2013 και τις κατ’ εξουσιο-
δότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις κανονιστικού 
χαρακτήρα.

- Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόμενο κάθε φορά 
αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

- Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόμενο κάθε φορά 
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μαθητείας των καταρ-
τιζομένων σε επιχειρήσεις.

- Την ολοκλήρωση της παρεχόμενης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021 
και το γενικό σχεδιασμό για την επόμενη εκπαιδευτική 
περίοδο 2021-2022, συμπεριλαμβανομένων των προ-
γραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και μετεκπαίδευσης των εργαζομένων στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα του τουρισμού για την ίδια εκπαιδευτική 
περίοδο.

- Καθεμία από τις Σχολές Ξεναγών:
- Την ολοκλήρωση της παρεχόμενης, εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021 
και το γενικό σχεδιασμό για την επόμενη εκπαιδευτική 
περίοδο 2021-2022.

- Παρέχει κατάρτιση στο επάγγελμα του ξεναγού, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην κείμενη νο-
μοθεσία.

- Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόμενο κάθε φορά 
αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Κάθε άλλη έκτακτη και εξαιρετική ανάγκη που μπορεί 
να προκύψει, αποφασίζουμε:

1.1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για έως 
37 υπαλλήλους των Εκπαιδευτικών Μονάδων (Ανώτε-
ρες Σχολές, Σχολές Ξεναγών και Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου 
Τουρισμού για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021 
έως 2.220 ώρες.

1.2. Κατανέμουμε τις ώρες υπερωριακής απογευματι-
νής απασχόλησης έως εξήντα(60) ώρες ανά υπάλληλο 
για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021.

I. Ειδικός φορέας: 1045-501
Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες (Ανώτερες Σχολές, Σχο-

λές Ξεναγών και Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού έως 
2.220 ώρες, για τριάντα επτά (37) υπαλλήλους.

Αναλυτικά ως εξής:
- Σχολή Ξεναγών Αθήνας: έως 240 ώρες (4 υπάλληλοι)
- Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης: έως 240 ώρες (4 υπάλ-

ληλοι)
- Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας: έως 180 ώρες (3 υπάλ-

ληλοι)
- Σχολή Ξεναγών Κρήτης: έως 60 ώρες (1 υπάλληλος)
- Σχολή Ξεναγών Ρόδου: έως 60 ώρες (1 υπάλληλος)
- Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης: έως 60 ώρες (1 υπάλληλος)
- Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου: έως 240 ώρες (4 υπάλληλοι)
- ΙΕΚ Αναβύσσου: έως 240 ώρες (4 υπάλληλοι)
- ΙΕΚ Ηρακλείου: έως 360 ώρες (6 υπάλληλοι)
- ΙΕΚ Θεσσαλονίκης: έως 540 ώρες (9 υπάλληλοι)
Προκύπτουσα δαπάνη για τον ως άνω ειδικό φορέα, 

ύψους 8.880,00 ευρώ.
Η απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής 

απασχόλησης συνολικά για τους μήνες Απρίλιο Μάιο και 
Ιούνιο του έτους 2021, καθώς και η βεβαίωση πραγματο-
ποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 
ανά μήνα υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για 
τους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτή Οργανι-
κών Μονάδων καθώς και από τους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών (εκπαιδευτικών μονάδων) 
του Υπουργείου για το προσωπικό που υπηρετεί σε εκά-
στη Περιφερειακή Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Απριλίου 2021

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

Ι

      Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 ΕΞ 2021 (2) 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 
ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’ 4781) απόφασης του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό του 
χρόνου έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών 
Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορο-
λογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και της υπό 
στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 
(Β’ 3207) όμοιας, ως προς την αναστολή της συγ-
χώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’- Β’ τάξε-
ως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’- Β’ τάξε-
ως 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 Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
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(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 και των 
παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και των άρθρων 2, 7, 17, 19, 
24, 26, 27, 37 και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

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).

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

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
(Β’ 4738) και ειδικότερα το άρθρο 47Α, όπως προστέ-
θηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/
27-10-2020 όμοια (Β’ 4781), καθώς και το άρθρο 48 αυ-
τής,

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 «Τροποποί-
ηση της υπ’ αρ. 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 Δη-
μόσιων 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 στοι-
χεία 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 τις διατάξεις 
της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανι-
σμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών 
θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες νο-
μούς» (Β’ 3207), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β’ 376), Δ.ΟΡΓ.Α 
1031989 ΕΞ2020/04-03-2020 (Β’ 713), Δ.ΟΡΓ.Α 1133185 
ΕΞ 2020/16-11-2020 (Β’ 5107),

γ) Δ. ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 «Καθορι-
σμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των 
Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.).» (Β’ 2871).

3. 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 θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 
1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’ 4781) απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρ-
ξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής 
και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 
1133185 ΕΞ 2020/16-11-2020 (Β’ 5107) όμοιας, ως προς 

την αναστολή της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονί-
κης, 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.

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

Α. - Τροποποιούμε τις αποφάσεις μας, υπό στοιχεία:
1) Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020, με θέμα «Τρο-

ποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Ελεγκτικών Κέντρων 
(ΕΛ.ΚΕ.) στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης 
(Γ.Δ.Φ.Δ.) και τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, 
της δομής και της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιό-
τητας αυτών, καθώς και της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 
ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871) όμοιας» (Β’ 4781) και ει-
δικότερα:

Ανακαθορίζουμε, από 23-04-2021 σε 01/11/2021:
α) τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των έξι (6) Περιφε-

ρειακών Ελεγκτικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης, 
με τίτλους «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. Ατ-
τικής)», «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττι-
κής)», «3ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», 
«4ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «1ο 
Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονί-
κης)» και «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (2ο ΕΛ.ΚΕ. 
Θεσσαλονίκης)» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και

β) την ημερομηνία ισχύος των οριζομένων στις δια-
τάξεις της παρ. Α’ και της υποπαρ. α’ της παρ. Β’ αυτής.

2) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019, με θέμα 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 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 Δημοσί-
ων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμέ-
νων Δημόσιων 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) διαπιστωτικής 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 προανα-
φερθέντες νομούς» (Β’ 3207), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 
(Β’ 376), Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020/04-03- 2020 (Β’ 713) και 
Δ.ΟΡΓ.Α 1133185 ΕΞ 2020/16-11-2020 (Β’ 5107) όμοιες 
και ειδικότερα:

α) Αναστέλλουμε, έως την 01/11/2021:
αα) τη συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ 

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

ββ) την ισχύ των οριζομένων στις διατάξεις των περ. IV 
και V της υποπαρ. 1 της παρ. Α’ αυτής, καθώς και των 
περ. δ’ και ε’ της υποπαρ. 3 της παρ. Α’ της ίδιας από-
φασης, ως προς τη διάρθρωση των αναφερόμενων σε 
αυτές Δ.Ο.Υ.

β) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Δ.Ο.Υ. του νο-
μού Θεσσαλονίκης του Πίνακα της υποπαρ. 1 της παρ. Β’ 
αυτής, πλην της ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και της Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσ-
σαλονίκης, ισχύουν από 01/11/2021.

Β.- Για τις κατωτέρω υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. θα εξακολου-
θήσουν να ισχύουν, έως την 01/11/2021, οι οργανικές 
θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότη-
τα, όπως καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 
1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 απόφασή μας «Καθορι-
σμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των 
Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης 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’)
Γ.- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις μας, 

υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’ 4781) και
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’  3207), 

όπως τροποποιήθηκε, με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 
1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β’ 376), Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 
ΕΞ2020/04-03-2020 (Β’  713) και Δ.ΟΡΓ.Α 1133185 ΕΞ 
2020/16-11-2020 (Β’ 5107) όμοιες.

Δ.- 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, 12 Απριλίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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