
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1111775 ΕΞ 2019 
   Εξειδίκευση της καθ' ύλην αρμοδιότητας του 

Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής 

της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 

(Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων (Α.Α.Δ.Ε.).

  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 
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της 
περ. ββ’ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 και των παρ. 
1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7 και 18 και των 
παρ. 2 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του ν. 4174/2013 (Α’170) «Φορολογικές διαδικασίες 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει,

γ) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύουν,

δ) των άρθρων 7 και 8 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυ-
βερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελ-
ληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του 
Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις»,

ε) της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 
1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και ειδικότερα του άρθρου 
36 «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» αυ-
τής, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 
μεταξύ άλλων και με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1048863ΕΞ2019/
01-04-2019 (Β΄ 1195), Δ.ΟΡΓ.Α 1061722ΕΞ2019/23-04-
2019 (Β΄ 1460) και Δ.ΟΡΓ. Α. 1110514 ΕΞ2019/02-08-2019 
όμοιες.

2. Την Δ.ΟΡΓ. Β 1134539 ΕΞ 2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α: 
6Λ6546ΜΠ3Ζ-ΘΗΙ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση 
και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος 

(Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την πα-
ρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με 
τίτλο “Κεντρικοποίηση της Είσπραξης” στην Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε θέματα είσπραξης φορολο-
γικών και τελωνειακών οφειλών.», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1147156 ΕΞ 
2018/5-10-2018 (Α.Δ.Α.: 64Κ846ΜΠ3Ζ-Δ3Υ) και Δ.ΟΡΓ.Β 
1069382ΕΞ2019/08-05-2019 (Α.Δ.Α. 6ΒΝΙ46ΜΠ3Ζ-ΧΞΦ) 
όμοιες.

3. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογρα-
φίας:

α) από 21-06-2019, της Αναπληρώτριας του Συντονι-
στή της Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος, μεταξύ άλ-
λων και προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. και

β) από 12, 16, 18, 29 και 30-07-2019, του Προϊσταμένου 
της Γ.Δ.Φ.Δ..

4. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και 
Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τρο-
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β΄ 2743) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
οδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Την Δ6Α 1053300ΕΞ2013/27-03-2013 (Β΄ 705) από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Χαρακτηρισμός 
οφειλών ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της 
είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα 
της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσί-
ων Εσόδων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπα-
ραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

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

8. Την ανάγκη εξειδίκευσης της καθ’ ύλην αρμοδιότη-
τας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, 
καθώς και της σταδιακής υπαγωγής στο Κ.Ε.ΟΦ. της επι-
δίωξης είσπραξης οφειλών των οφειλετών, που υπάγο-
νται σε Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής.

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

Άρθρο Μόνο
1. Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών 

(Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι παράλληλα αρμόδιος με τους 
Προϊσταμένους της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών και της Δ.Ο.Υ. Γλυ-
φάδας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα αυτών, κατά τα οριζόμε-
να στην περ. 34 του Πίνακα του άρθρου 1 της Δ.ΟΡΓ.Α 
1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης. Για 
όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οφειλές στις ανωτέ-
ρω Δ.Ο.Υ. το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής είναι αρμόδιο και για την 
επιδίωξη είσπραξης των λοιπών οφειλών, οπουδήποτε 
στην επικράτεια των οφειλετών με χρέη στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ 
Αθηνών και στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας παράλληλα με τους καθ’ 

ύλην αρμόδιους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. αυτών. Σε πε-
ρίπτωση που εξοφληθούν οι οφειλές στις ως άνω Δ.Ο.Υ 
ΙΖ’ Αθηνών και Γλυφάδας, το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής παραμένει 
αρμόδιο για τη συνέχιση ή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
διοικητικής εκτέλεσης για τα χρέη που συνεχίζουν να 
υφίστανται οπουδήποτε στην επικράτεια.

2. Από τις οφειλές της προηγούμενης παραγράφου 
εξαιρούνται οι οφειλές για τις οποίες η αρμοδιότητα για 
την επιδίωξη της είσπραξης υπάγεται και στον Προϊστά-
μενο της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) 
της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Δ6Α 1053300ΕΞ2013/27-03-2013 (Β΄ 705) απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών της παρα-
γράφου 1 της παρούσας διενεργείται από τον Προϊστά-
μενο του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, κατά προτεραιότητα, στις 
επιλεγμένες υποθέσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 
του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) και της παρ. 5 του άρθρου 48 
του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως του γνωστοποιούνται με 
βάση την ετήσια στοχοθεσία είσπραξης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών.

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
15/09/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Αυγούστου 2019

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031590908190002*
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