
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 
2017/10-03-2017 (Β’/968 και 1238) απόφασης 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
ως προς τη συγχώνευση της Δημόσιας Οικονο-
μικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Β’ Λάρισας στη Δ.Ο.Υ. 
Α’ Λάρισας, τη μετονομασία της δεύτερης, τον 
καθορισμό του Προϊστάμενου της ως Διατάκτη 
Νομαρχιακού Προϋπολογισμού και του Προ-
ϊσταμένου οργανικής μονάδας αυτής, ο οποί-
ος θα ασκεί την αρμοδιότητα της διενέργειας 
των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών 
για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, 
προς κάλυψη των αναγκών της Δ.Ο.Υ. που κα-
λύπτονται από τον οικείο νομαρχιακό προϋ-
πολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δι-
ατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/
05-01-2017 (Β’/12, 52, 234 και 1032) όμοιας 
απόφασης, τον ορισμό της ίδιας Δ.Ο.Υ., ως χω-
ριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως 
υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας 
ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, κατά την έν-
νοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’/147), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 
2017/08-08-2017 (Β’/2823 και 3086) διαπιστω-
τική πράξη του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και 
καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπι-
κού υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. που λειτουργούν 
στον νομό Λάρισας.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ.) AFZAL 
(ov.) AMJAD.
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Έχοντας υπόψη:
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(Α’/94) και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 3 του άρ-
θρου 6, των περιπτώσεων αα’, ββ’, γγ’ και εε’ της υποπα-
ραγράφου θ’ της παραγράφου 4, των υποπαραγράφων 
α’ και γ’ της παρ. 6, της υποπαραγράφου α’ της παρ. 2, 
των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαρα-
γράφου β’ της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου 
θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7 και 
19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 
αυτού, όπως ισχύουν,

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

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

δ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 
2 της παραγράφου Γ’ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 
(Α’/94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχε-
δίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρω-
παϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

ε) του ν. 4412/2016 (Α’/147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 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),

στ) της αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (Β’/2336) Κοινής 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρη-
σιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη 
συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» 
του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016», η οποία 
εκδόθηκε ύστερα από την αριθμ. 25/2017/28-06-2017 
σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),

ζ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β’/968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του 
άρθρου 38 αυτής,

η) του π.δ. 16/1989 (Α’/6) «Κανονισμός λειτουργίας Δη-
μόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών 
Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

θ) της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 48/1975 (Α’/108) 
«Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβα-
νόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των 
σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων 
τούτων»,

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

ια) 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) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016.

2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις 
οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

3. Την αριθμ. 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 τις 
διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016.

4. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθη-
καν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 
γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016:

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

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

γ) αριθμ. Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 (Β’/2740) 
«Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημά-
των Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ 
Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β’ Ηρακλείου, Ε’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ 
Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης-Σερβί-
ων-Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας), Α’ Λάρισας (Α’/Λάρισας-
Αγιάς-Ελασσόνας - Τύρναβου), Βόλου» και

δ) αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β’/
4009) «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691ΕΞ2014/
06-11-2014 (Β’/3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή 
των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο 
και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γε-
νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευ-
θείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ 
των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις».

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

α) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β’/2743) 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογρα-
φής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής 
Διοίκησης»,

β) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’/12, 
52, 234 και 1032) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όρ-
γανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προ-
ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή 
Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός 
Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» και
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γ) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 
(Β’/2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη «Ορισμός των 
οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επι-
χειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη 
σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγορι-
ών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 
75555/289/6-7-2017 (Β’/2336) Κοινής Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 
(Α’/147)».

6. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:
α) αριθμ. 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Δι-

ορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και

β) αριθμ. 2/77929/0004/27-09-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) 
«Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευ-
μένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Δι-
οίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Το αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 
έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυνα-
μικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών.

8. Την από 20-04-2018 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 υποπαραγράφου 
β’ της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου θ’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθμ. 
20/20-04-2018 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β’/130 
και Β’/372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

10. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

11. Την κατεπείγουσα ανάγκη συγχώνευσης των υφι-
στάμενων Δ.Ο.Υ. του νομού Λάρισας, οι οποίες έχουν 
έδρα στην ίδια Δημοτική Ενότητα, για λόγους διασφάλι-
σης του δημοσίου συμφέροντος και της εξυπηρέτησης 
των πολιτών.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, προκαλείται ετήσια εξοικονόμηση των δα-
πανών του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περίπου, δεκαεννέα χιλιάδων 
εννιακοσίων είκοσι (19.920) ευρώ, μόνο από τη μείωση 
των επιδομάτων θέσεων ευθύνης, λόγω της μείωσης 
των οργανικών μονάδων, κατά μία (1) Διεύθυνση και 
τρία (3) Τμήματα, πέραν της εξοικονόμησης δαπανών 
από τα λειτουργικά έξοδα της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ., 
αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 
2017/10-03-2017 (Β’/968 και 1238) απόφασή μας «Ορ-
γανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», κατά το μέρος που αφορά στις περιπτώσεις 
36 και 37 του Πίνακα της παραγράφου 8 του άρθρου 38 
«Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και ειδικότερα:

1.- Από 18 Ιουνίου 2018:
α) Συγχωνεύουμε την υφιστάμενη Δημόσια Οικονο-

μική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Β’ Λάρισας, Α’-Β’ τάξεως, με την 
υφιστάμενη Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας, Α’ τάξεως, την οποία με-
τονομάζουμε σε «Δ.Ο.Υ. Λάρισας» και στην οποία με-
ταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα 
της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ. Β’ Λάρισας, καθώς και το 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) Φαρ-
σάλων (Φάρσαλα), που λειτουργεί εκτός του κεντρικού 
κτιρίου στέγασης της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ., το οποίο 
από την ως άνω ημερομηνία αποτελεί Γ.Ε.Φ. της Δ.Ο.Υ. 
Λάρισας, που θα λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου 
στέγασης αυτής.

β) Οι αρμοδιότητες του Διατάκτη, που έχουν μεταβι-
βασθεί με την περίπτωση α’ της υποπαραγράφου 2 της 
παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-
01-2017 (Β’/12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και 
οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες με την περίπτωση β’ 
της ίδιας υποπαραγράφου στον Προϊστάμενο της υφι-
στάμενης μετονομαζόμενης Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (Α’) για 
τον ΚΩΔ.ΝΟΜ. 90-35 (στοιχείο 34 του Πίνακα) ισχύουν 
για τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’) (ΚΩΔ.ΝΟΜ. 
90-35), όπως μετονομάζεται η Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας.

γ) Οι αρμοδιότητες της υποπαραγράφου 4 της πα-
ραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-
01-2017 (Β’/12, 52, 234 & 1032) απόφασής μας, όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, που μεταβι-
βάσθηκαν, με την περίπτωση α’ της ίδιας υποπαραγρά-
φου, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ – Διοικητικής 
και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της υφιστάμενης 
Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (Α’), για τις Δ.Ο.Υ. του ΚΩΔ. ΝΟΜ. 90-
35, ισχύουν για τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ – Δι-
οικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. 
Λάρισας (Α’), για την ίδια τη Δ.Ο.Υ. του ΚΩΔ. ΝΟΜ. 90-35, 
όπως μετονομάζεται η Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας.

δ) Στη στήλη 4 του «Πίνακα 1-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)» της υποπαραγράφου Ι της 
παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-
08-2017 (Β’/2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης μας, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υφιστάμενη Δ.Ο.Υ. Α’ 
Λάρισας (Α’) (στοιχείο 34) αντικαθίσταται από τη Δ.Ο.Υ. 
Λάρισας (Α’).

ε) Αρχίζει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’) και παύει 
να λειτουργεί η συγχωνευόμενη Δ.Ο.Υ. Β’ Λάρισας και η 
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αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής, περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. 
Λάρισας [Α’], ο Προϊστάμενος της οποίας είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την διεκπεραίωση όλων των 
ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. Λάρισας.
στ) Τα σχετικά φυσικά, μαγνητικά και ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. Β’ 

Λάρισας, της οποίας παύει η λειτουργία, καθώς και το λοιπό και γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο 
αυτής, περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

ζ) Οι εκκρεμείς ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διατάκτη που έχουν μετα-
βιβασθεί, με τις περιπτώσεις α’ και β’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 
2017/05-01-2017 (Β’/12, 52, 234 & 1032) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, στον 
Προϊστάμενο της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (Α’), η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’), καθώς και οι 
εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποπαραγράφου 4 
της παραγράφου Α’ της ίδιας απόφασης, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος 
Ε’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας, παρακολουθούνται, ολοκληρώνονται και 
διεκπεραιώνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’) ή του Τμήματος Ε’- Διοικητικής και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης αυτής, αντίστοιχα, για τους οποίους ισχύουν οι ως άνω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
περιπτώσεις β’ και γ’ της παρούσας υποπαραγράφου.

η) Η Δ.Ο.Υ. Λάρισας υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, 
στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Λάρισας.

θ) Η Δ.Ο.Υ. Λάρισας θα:
αα) Εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) 

των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Λάρισας και τους φακέλους αλληλογραφίας αυτών μέχρι της εξαντλήσεώς τους.
ββ) Χρησιμοποιεί στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα, με τον τίτλο «Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ», σύμφω-

να με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 48/1975 (Α’/108) και με τις ει-
δικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με τις παρ. 2 και 3 του αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/
08-12-2016 εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, οι λοιπές υπηρεσιακές 
σφραγίδες της Δ.Ο.Υ. θα φέρουν τον τίτλο «Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ».

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., με προσωπική του ευθύνη, οφείλει, αμέσως, μετά από την ημερομηνία ισχύος της 
παρούσας απόφασης να φροντίσει για την καταστροφή όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών 
σφραγίδων, που χρησιμοποιούν οι Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Λάρισας, κατά τα αναφερόμενα στο προαναφερθέν έγγραφο.

2. Ύστερα από τα ανωτέρω, διαγράφουμε την περίπτωση, με α/α 37, του Πίνακα της παραγράφου 8 του άρθρου 38, 
αναριθμούμε τις περιπτώσεις, με α/α 38 έως 118, αυτού σε 37 έως 117 και διαμορφώνουμε την περίπτωση 36 ως εξής:

«8.-

«Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ/

ΔΗΜΟΣ-ΕΔΡΑ»

«36. Θεσσαλίας Λάρισας

Λάρισας, 

με έδρα τη 

Δημοτική 

Ενότητα 

Λαρισαίων, πλην 

της Τοπικής 

Κοινότητας 

αυτής

Α

Υποδιεύθυνση

Α1’ - Ελέγχων α) Αγιάς (Αγιά)

β) Ελασσόνας 

(Ελασσόνα) γ) 

Τυρνάβου (Τύρναβος) 

δ) Φαρσάλων 

(Φάρσαλα)»

Α2’ - Ελέγχων

Α3’ - Ελέγχων

Β’- Δικαστικό και 

Νομικής Υποστήριξης

Γραφείο

Ληξιπρόθεσμων 

Οφειλών

Γ’- Συμμόρφωσης και 

Σχέσεων με τους

Φορολογουμένους

Δ’ - Εσόδων

Ε’ - Διοικητικής και 

Μηχανογραφικής

Υποστήριξης

Αυτοτελές 

Γραφείο

Διαχείρισης

Β.- 1) Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού στις παρακάτω οργανικές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε., που λειτουρ-
γούν στον νομό Λάρισας, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, 
από την ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α’, ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ

1.

Α/Α

2.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.

ΝΟΜΟΣ

4.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΕΩΝ

5. ΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠ
Η

ΡΕ
ΣΙ

Α 
ΣΥ

Ν
ΟΛ

Ο 
ΟΡ

ΓΑ
Ν

ΙΚ
Ω

Ν
 Θ

ΕΣ
ΕΩ

Ν
 Α

Ν
Α

ΕΦ
ΟΡ

ΙΑ
ΚΩ

Ν

ΤΕ
ΛΩ

Ν
ΕΙ

ΑΚ
Ω

Ν

Π
ΛΗ

ΡΟ
Φ

ΟΡ
ΙΚ

Η
Σ

ΔΗ
Μ

ΟΣ
ΙΟ

Ν
ΟΜ

ΙΚ
Ω

Ν

ΔΙ
ΟΙ

ΚΗ
ΤΙ

ΚΟ
Υ 

ΟΙ
ΚΟ

Ν
ΟΜ

ΙΚ
ΟΥ

ΔΙ
ΟΙ

ΚΗ
ΤΙ

ΚΟ
Υ

Π
ΡΟ

ΣΩ
Π

ΙΚ
ΟΥ

 Η
/Υ

ΕΠ
ΙΜ

ΕΛ
Η

ΤΩ
Ν

Π
ΡΟ

ΣΩ
Π

ΙΚ
ΟΥ

 Κ
ΑΘ

ΑΡ
ΙΟ

ΤΗ
ΤΑ

Σ

ΚΑ
ΘΑ

ΡΙ
ΣΤ

ΡΙ
Ω

Ν

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ

1

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ A 88 26 42 2 3 3 1 165

2

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε’ - 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΩΝ, ΜΕ

20 6 4 1 1 2 1 35

ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
108 32 46 1 3 5 4 1 200

2) Το προσωπικό της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ. μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Λάρισας ή στην Υποδιεύθυνση Ε’ - Προλη-
πτικών Ελέγχων, με έδρα τη Λάρισα, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν:
1) Οι κατωτέρω αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν:
α) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’/968 και 1238),
β) αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’/12, 52, 234 και 1032) και
γ) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’/2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη μας.
2) Η αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β’/2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η αριθμ. Δ6Α 

1092694 ΕΞ 2013/06-06-2013 (Β’/1404 και 1544) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και

3) Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, 
αριθμ.:

α) Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 (Β’2740) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων 
των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β’ Ηρακλείου, Ε’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, 
Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης-Σερβίων-Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας), Α’ Λάρισας (Α’/Λάρισας-Αγιάς-Ελασσόνας-
Τύρναβου), Βόλου» και

β) Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β’/4009) «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691ΕΞ2014/06-11-2014 
(Β’/3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανι-
κών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, 
μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και 
των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που 
υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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(2)

    Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ.) AFZAL 

(ov.) AMJAD.

  Με την MRN 18GRYK07010000100-2/04-05-2018 κα-
ταλογιστική πράξη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ' εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλαμε, 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 2 
και 155 παρ. 2 εδαφ. ζ’ του ν. 2960/2001, πολλαπλό τέλος, 
λόγω τέλεσης λαθρεμπορικής παράβασης, και συγκεκρι-
μένα της κατοχής πεντακοσίων είκοσι πέντε (525) πακέτων 

λαθραίων τσιγάρων, διάφορων μαρκών, και δεκατριών (13) 
συσκευασιών λαθραίου καπνού, μάρκας OLD HOLBORN, 
χωρίς την προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων φό-
ρων, που έλαβε χώρα την 25-11-2017 και ώρα 09:45 επί της 
οδού Σκύρου στην Πάτρα, σε βάρος του (επ.) AFZAL (ov.) 
AMJAD του AFZAL και της SHENAZ, που γεννήθηκε την 
07-01-1997 στο Πακιστάν, κάτοχο του υπ' αριθμ. 0248638 
δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία, αγνώστου διαμονής, 
ανερχόμενο στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων 
σαράντα πέντε ευρώ και δεκατριών λεπτών (5.945,13 €).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΖΑΡΗ  
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*02017711805180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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