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ΑΘΗΝΑ

Σχετικά µε τις οργανωτικές αλλαγές που προγραµµατίζονται από το Υπουργείο
Οικονοµικών µέχρι 31/12/2011 και τις οποίες επιθυµείτε να γνωρίζετε, όπως µας αναφέρετε
µε την επιστολή σας µε αριθ. πρωτ. 244/2-9-2011, σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα:
1. Έχει δηµοσιευθεί και ισχύει από 1/9/2011 η ΑΥΟ µε την οποία αναστέλλεται η
λειτουργία 180 τµηµάτων λογιστικού Α' Τάξεως καθώς και όλων των γραφείων
λογιστικού των ∆.Ο.Υ Β' Τάξεως, οι δε αρµοδιότητες τους µεταφέρονται στα τµήµατα
ή γραφεία εσόδων.

2. Έχει δροµολογηθεί και ήδη βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών η απόφαση για την
διακοπή λειτουργίας ορισµένων τµηµάτων εξόδων ∆.Ο.Υ Α' Τάξεως στις περιοχές
Αττικής, θεσσαλονίκης και συστεγαζόµενων ∆.Ο.Υ και µεταφοράς τους σε άλλες
∆.Ο.Υ.
Πρόκειται για 62 τµήµατα συνολικά.

3. Έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών η απόφαση για την
αναστολή λειτουργίας ορισµένων τµηµάτων δικαστικού ∆.Ο.Υ Α' Τάξεως καθώς και
όλων των γραφείων δικαστικού των ∆.Ο.Υ Β' Τάξεως και µεταφορά τους στη ∆.Ο.Υ
της έδρας του νοµού µε εξαίρεση τους νοµούς Αττικής και θεσσαλονίκης, όπου οι
ανάλογες περιπτώσεις αντιµετωπίζονται διαφορετικά.
Συγκεκριµένα στην Αττική θα επιλεγούν 25 ∆.Ο.Υ που θα δεχθούν το αντικείµενο
των καταργηµένων και 6 ∆.Ο.Υ αντίστοιχα στη θεσσαλονίκη. Η σχετική απόφαση θα
ισχύσει από 15/11/2011.
4. Έχει συνταχθεί και βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών, η απόφαση για την
κατάργηση ορισµένων τµηµάτων ελέγχου ∆.Ο.Υ Α' Τάξεως καθώς και όλων των
γραφείων ελέγχου των ∆.Ο.Υ Β' Τάξεως και µεταφορά τους στη ∆.Ο.Υ της έδρας του
νοµού, µε εξαίρεση τους νοµούς Αττικής και θεσσαλονίκης, όπου θα υπάρξει
διαφορετική αντιµετώπιση, ανάλογη µε τα διαλαµβανόµενα στη προηγούµενη
παράγραφο.
5. Στις ∆.Ο.Υ των νησιωτικών περιοχών δε γίνεται στην παρούσα φάση καµία
µεταφορά, εκτός των γραφείων- ελέγχου των ∆.Ο.Υ Λέρου και Καλύµνου που
µεταφέρονται στην αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ Κω.

6. Έχει ζητηθεί και έχει προγραµµατισθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ να συνενωθούν οι
συστεγαζόµενες ∆.Ο.Υ σε µία όπως Α'- Β' Κατερίνης, Α'-Β' Ξάνθης, Α'- Β' Καβάλας,
Α'-Β' Σερρών, Α'- Β' Ιωαννίνων, Α'- Β' Χανίων.

7. Προγραµµατίζεται η ενοποίηση µέχρι 31/12/2011 των 19 παρακάτω ∆.Ο.Υ που τα
αντικείµενα τους θα ενσωµατωθούν στις υφιστάµενες ως ακολούθως:
Καταργούµενες
Τροπαίων
Ακράτας
Κλειτορίας
Ανδρίτσαινας
Βάρδας
Τυµπακίου
Καστελλίου Πεδιάδας
Ληξουρίου
Νεάπολης Βοίου
∆ερβενίου
Αρεόπολης
Κροκεών
Νεάπολης Βοίων
Νεάπολης
Πλωµαρίου
Μήθυµνα
Γαργαλιάνων & Φιλιατρών (2 ∆.Ο.Υ)
Πάργας
Καρλοβασίου

Ενσωµατούµενες σε ∆.Ο.Υ
∆ηµητσάνας
Αιγίου
Καλαβρύτων
Κρεστένων
Λεχαινών
Μοιρών
Αρκαλοχωρίου
Αργοστολίου
Σιάτιστας
Ξυλοκάστρου
Γυθείου
Σκάλας
Μολάων
Αγ. Νικολάου
Μυτιλήνης
Καλλονής
Κυπαρισσίας
Φαναριού
Σάµου

Σχετικά µε το σύνολο των αρµοδιοτήτων των τµηµάτων ελέγχου και
δικαστικού θα ισχύσουν και για τις ενοποιηµένες ∆.Ο.Υ ό,τι αντίστοιχα
προγραµµατίζεται στις παραγράφους 3 και 4.

8. Έχει τελειώσει η επεξεργασία και βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών, το σχέδιο
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης &
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, για τα κριτήρια επιλογής των
ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους, την
κατανοµή των θέσεων αυτών καθώς και το συµβόλαιο αποδοτικότητας των
προϊσταµένων των οργανικών µονάδων όπου αυτοί θα τοποθετηθούν, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3943/2011.
Σηµειώνεται ότι οι ενέργειες 5 και 6 εξαρτώνται άµεσα από το
χρονοδιάγραµµα τεχνικής υλοποίησης που θα καταρτιστεί από τη ΓΓΠΣ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΠΚΩΝ & ΤΕΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ
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