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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΠΟΛ: 1207 (1)
Αρµοδιότητα για τις διαδικασίες Κ.Β.Σ. και ν.1809/1988 

λόγω έναρξης λειτουργίας της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επι−
χειρήσεων, συγχώνευσης άλλων ή αναστολής λει−
τουργίας και µεταφοράς αρµοδιοτήτων. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και ζ΄ του άρθρου 

38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 − ΦΕΚ 84 Α΄/26.5.1992), όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του 
ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011) µε τις οποίες συστή−
νεται ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στην αρµοδιότητα 
της οποίας θα υπάγονται όλες οι «µεγάλες επιχειρή−
σεις» που εδρεύουν στην Ελληνική επικράτεια.

3. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτω−
σης γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/
2011. 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 
ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988).

5. Την ∆6Α 1133675 ΕΞ 2011/23.9.2011 (ΦΕΚ 2151 Β΄/
27.9.2011) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
έναρξης λειτουργίας της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσε−
ων.

6. Την αναγκαιότητα καθορισµού, προς άρση αµφισβη−
τήσεων του αρµόδιου Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. για την εφαρ−
µογή ορισµένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. και του ν. 1809/
1988 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρµοδιό−
τητα της «νέας» ∆.Ο.Υ. και παράλληλα τη διευκόλυνση 
των διαδικασιών.

7. Την αριθµ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603/11.7.2011) Απόφα−
ση περί καθορισµού αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονοµικών.

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασί 
ζούµε:

1. Ορίζουµε τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επι−
χειρήσεων αρµόδιο:

1.1. Για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων 
όλων των εγκαταστάσεων των µεγάλων επιχειρήσεων 
που βρίσκονται στο Νοµό Αττικής και για την αποδοχή 
των γνωστοποιήσεων, που ορίζονται από τις διατάξεις 
του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ή του ν. 1809/1988, και αφορούν 
τις εγκαταστάσεις αυτές.

1.2. Για την έκδοση αποφάσεων περί αποδοχής ή µη 
αιτηµάτων − εγκρίσεων, που προβλέπονται ως δικαι−
ώµατα του Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. µε τις διατάξεις των 
αναφεροµένων στην προηγούµενη περίπτωση νοµο−
θετηµάτων.

2. Ορίζουµε τον Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. που είχε οριστεί, 
πριν την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου 6 του 
άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011), αρ−
µόδιο:

2.1. Για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων 
των εγκαταστάσεων των µεγάλων επιχειρήσεων, που 
βρίσκονται εκτός νοµού Αττικής και αφορούν αυτές.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που υφίσταται κώλυµα 
θεώρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.,
β. της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 

(ΦΕΚ 165 Α΄/1992) και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄),

γ. της περίπτωσης α’ της παραγράφου Β’ της Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 269051/1998 (ΦΕΚ 961 Β΄/9.9.1998), 
αρµόδιος για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης 
θεώρησης είναι ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων 
Επιχειρήσεων.

Για τη διευκόλυνση της συγκεκριµένης διαδικασίας, η 
σχετική αίτηση µπορεί να υποβάλλεται στον αρµόδιο 
Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., πριν του ορισµού ως αρµοδίου 
του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, 
µε υποχρέωση διαβίβασης αυτής αυθηµερόν στον τε−
λευταίο, µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

2.2. Για την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που ορί−
ζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. των εγκαταστάσεων 
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των µεγάλων επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός νοµού 
Αττικής και αφορούν αυτές.

2.3. Για την παραλαβή των ακόλουθων γνωστοποιήσε−
ων και καταστάσεων, των µεγάλων επιχειρήσεων που η 
έδρα τους βρίσκεται εκτός Νοµού Αττικής και αφορούν 
αυτές, µε υποχρέωση διαβίβασης εντός ευλόγου χρόνου 
στη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

α. ∆ήλωση κατάσταση της παραγράφου 6α της ΑΥΟ 
1051082/549/ΠΟΛ.1082/ 2.6.2003 (ΦΕΚ 743 Β΄/10.6.2003),

β. Κατάσταση της παραγράφου 3α της ΑΥΟ 
1051083/550/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794 Β΄/19.6.2003),

γ. Του αντιτύπου του ∆ελτίου Αποστολής ή του Τι−
µολογίου − ∆ελτίου Αποστολής από τον αγοραστή φο−
ρολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και συστηµάτων 
και

δ. Των δηλώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 
του ν. 1809/1988.

3. Οι επιχειρήσεις που έχουν θεωρήσει φορολογικά 
στοιχεία στην αρµόδια για τη φορολογία τους ∆.Ο.Υ., 
πριν την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της «∆.Ο.Υ. 
Μεγάλων Επιχειρήσεων», στην αρµοδιότητα της οποίας 
υπάγονται πλέον, µπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν 
τα εν λόγω φορολογικά στοιχεία, χωρίς να προβούν 
σε διόρθωση της αναγραφόµενης σε αυτά ∆.Ο.Υ., µέχρι 
εξαντλήσεως τους.

Θεωρήσεις ή άλλες ενέργειες που σχετίζονται µε την 
εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και του ν. 1809/1988 
που έγιναν από τις∆.Ο.Υ., που ήταν αρµόδιες µέχρι την 
έναρξη ισχύος της παρούσας, θεωρούνται έγκυρες.

4. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας, συγχώνευ−
σης ή µετασχηµατισµού ∆.Ο.Υ., η ∆.Ο.Υ. που προκύπτει 
ως διάδοχη κατάσταση είναι αρµόδια για την εφαρ−
µογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και του 
ν.1809/1988 και των σχετικών αποφάσεων που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω νοµοθετηµά−
των, εκτός αν άλλη ορίζεται στις κατ’ ιδίαν διατάξεις. 
Τα µέσα θεώρησης (διατρητικές µηχανές) βιβλίων και 
στοιχείων και τα δεδοµένα των αρχείων που σχετίζο−
νται µε την εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, περιέρ−
χονται στη ∆.Ο.Υ. που καθίσταται αρµόδια σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα,  4 Οκτωβρίου 2011

Ο ΑNΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

F

     Αριθµ.: 101137 (2)
Ορισµός των φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών στις Περι−

φερειακές Ενότητες και καθορισµός των καθηκό−
ντων τους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης−
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και των σε εκτέλεση αυτού 
εκδοθέντων Π.∆.

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο−
ποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο πρώτο του 
Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

γ) των άρθρων 1 παράγραφος 3 και 2 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ) περίπτωση iv) του Π.∆. 365/02(ΦΕΚ Α΄307) 
«Μέτρα προστασίας κατά την εισαγωγή στη χώρα ή 
µέσω αυτής σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά 
προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερι−
κό της, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 2000/29/Ε.Κ. 
του Συµβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 
93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ 
και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής», όπως ισχύει, καθώς και 
του άρθρου 25 του ιδίου Π.∆., όπως ισχύει.

δ) του άρθρου 36 του Π.∆. 402/1988 (Α΄ 187) «Οργανι−
σµός του Υπουργείου Γεωργίας».

2. Το Π.∆. 65/2011 (Α΄ 147) «∆ιάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας 
Νέας Γενιάς».

3. Την υπ’ αριθ. 155540/2011 (Β΄ 1588) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιωάννη 
∆ριβελέγκα».

4. Τις προτάσεις των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονο−
µίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

5. Την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση ορίζονται οι φυτοϋγειονο−
µικοί ελεγκτές στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) και 
καθορίζονται τα καθήκοντα τους.

Άρθρο 2
Καθήκοντα

1. Στους φυτοϋγειονοµικούς ελεγκτές της στήλης 4 
του Παραρτήµατος της παρούσας, ανατίθενται τα κα−
θήκοντα εφαρµογής της φυτοϋγειονοµικής νοµοθεσίας 
όπως ισχύει και ειδικότερα:

α) Η διενέργεια των προβλεπόµενων ελέγχων στις 
αποστολές των φυτών, φυτικών προϊόντων και των 
άλλων αντικειµένων προέλευσης τρίτων χωρών που 
προορίζονται να εισαχθούν στη Χώρα ή µέσω αυτής 
στα άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
είναι υπό καθεστώς διαµετακόµισης (transit), εκτός από 


