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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων των άρθρων 72, 83, 90, 115, 126, 131, 142, 143, 146 και 190 
του ν. 4764/2020 (Α΄256/23-12-2020) – Μετάθεςη τησ ζναρξησ ιςχφοσ των άρθρων 1-265 του ν. 
4738/2020 («Ρφθμιςη οφειλών και παροχή δεφτερησ ευκαιρίασ και άλλεσ διατάξεισ», ΦΕΚ Α΄ 
207) 

 

ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ των άρκρων 72,83,90,115,126,131, 

142,143,146 και 190  του ν. 4764/2020 «Ρυκμίςεισ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από τισ 

ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθν ενίςχυςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, 

τθν επιτάχυνςθ τθσ απονομισ των ςυντάξεων, τθ ρφκμιςθ οφειλών προσ τουσ Oργανιςμοφσ 

Tοπικισ Aυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» του ν. 4764/2020 (Αϋ256/23-12-

2020). 

 

1. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 72  προςτίκεται νζο άρκρο (34 Γ) ςτο  Κεφάλαιο Ηϋ 

του ν. 4647/2019 (Αϋ204), με το οποίο προβλζπεται, μεταξφ άλλων, θ δωρεά φορθτϊν κλινϊν 

ΜΕΘ από τθν Επιτροπι «Ελλάδα 2021».   Η ςυνολικι αξία τθσ δωρεάσ καλφπτεται από ιδιωτικοφσ 

πόρουσ τθσ Επιτροπισ «Ελλάδα 2021» και απαλλάςςεται  παντόσ φόρου, τζλουσ, ειςφοράσ ι 

κρατιςεωσ, κατά παρζκκλιςθ όλων των κείμενων φορολογικϊν διατάξεων, και ωσ προσ τθ δωρεά 

αυτι δεν επιβάλλεται κατάςχεςθ ςτα χζρια οποιουδιποτε τρίτου, κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ, 

γενικισ ι ειδικισ, διάταξθσ.  

2. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 83  τροποποιικθκαν τα άρκρα 263, 265 και 308 του ν. 

4738/2020 («Ρφκμιςθ οφειλών και παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ και άλλεσ διατάξεισ», ΦΕΚ Αϋ 207) 

και μετατζκθκε θ ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων των άρκρων 1-265 (με εξαίρεςθ τθν παρ. 3 του 

άρκρου 264) του ανωτζρω νόμου από τθν 1θ/1/2021, όπωσ προζβλεπε αρχικά το άρκρο 308 του 

ν. 4738/2020 (ςχετικι θ Ε. 2196/2020), ςτθν 1θ/3/2021 ι ςτθν 1θ/6/2021, κατά περίπτωςθ. 
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α. Ειδικότερα, ςφμφωνα με το νζο άρκρο 308 του ν. 4738/2020, όπωσ διαμορφϊκθκε 

μετά τθν τροποποίθςι του με τθν παρ. 3 του άρκρου 83 του ν. 4764/2020: 

 Σα άρκρα 31 ζωσ και 171 και 189 ζωσ και 265 του ν. 4738/2020, με τα οποία ρυκμίηονται, 

μεταξφ άλλων, θ προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και θ πτϊχευςθ (με εξαίρεςθ τθν 

απλοποιθμζνθ διαδικαςία πτωχεφςεων μικροφ αντικειμζνου) και τίκενται καταργθτικζσ 

διατάξεισ και διατάξεισ μεταβατικοφ δικαίου (με εξαίρεςθ τθν περ. β’ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 265),  τίκενται ςε ιςχφ τθν 1θ Μαρτίου 2021. 

 Σα άρκρα 1 ζωσ και 30 («Προειδοποίθςθ Αφερεγγυότθτασ-Ζγκαιρθ Προειδοποίθςθ» και 

«Εξωδικαςτικόσ Μθχανιςμόσ Ρφκμιςθσ Οφειλϊν») και 172 ζωσ και 188 («Απλοποιθμζνθ 

Διαδικαςία Πτωχεφςεων Μικροφ Αντικειμζνου») κακϊσ και θ περ. β’ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 265 (που προβλζπει τθν παφςθ τθσ δυνατότθτασ υποβολισ νζων αιτιςεων κατά 

τισ διατάξεισ του ν. 3869/2010, Αϋ 130) του ν. 4738/2020 τίκενται ςε ιςχφ τθν 1θ Ιουνίου 

2021.  

Μζχρι τθ κζςθ ςε ιςχφ των άρκρων 172 ζωσ και 188 του ν. 4738/2020, κατά τα ανωτζρω, 

αρμόδιο πτωχευτικό δικαςτιριο για πτωχεφςεισ, ανεξαρτιτωσ οικονομικοφ αντικειμζνου, 

είναι το Πολυμελζσ Πρωτοδικείο ςτθν περιφζρεια του οποίου ο οφειλζτθσ ζχει το κζντρο 

των κφριων ςυμφερόντων του. 

 Κατά παρζκκλιςθ των προβλεπομζνων ςτθν παρ. 1 του άρκρου 76 του ν. 4738/2020 (που 

ορίηει τισ υποκειμενικζσ προχποκζςεισ κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ), τα φυςικά πρόςωπα πλθν 

των εμπόρων αποκτοφν πτωχευτικι ικανότθτα τθν 1θ Ιουνίου 2021.  

β. Με τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 83 του ν. 4764/2020 επιλκαν οριςμζνεσ τροποποιιςεισ 

ςτθν παρ. 1 του άρκρου 263 και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 265 του ν. 4738/2020. υγκεκριμζνα: 

 φμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 263 του ν. 4738/2020, όπωσ τροποποιικθκε, οι 

(μεταβατικοφ δικαίου) διατάξεισ του άρκρου αυτοφ εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ που 

εκκινοφν μετά τθν θμερομθνία του πρϊτου εδαφίου του άρκρου 308, δθλαδι μετά τθν 

1θ/3/2021.  

 φμφωνα με το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 265 του ν. 4738/2020, όπωσ 

τροποποιικθκε, τα οριηόμενα ςτισ (καταργθτικζσ και μεταβατικοφ δικαίου) διατάξεισ τθσ 

ανωτζρω παραγράφου ιςχφουν από τθ κζςθ ςε ιςχφ του ν. 4738/2020, ςφμφωνα με τα 

εδάφια πρϊτο και δεφτερο του άρκρου 308 αυτοφ, δθλαδι, κατά περίπτωςθ, από 

1/3/2021 ι από 1/6/2021, ανάλογα με τισ διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ αναφζρονται (οράτε 

ανωτζρω υπό ςτοιχείο αϋ). 

 τισ περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 265 του ν. 4738/2020 θ φράςθ «εκκρεμείσ κατά 

τον χρόνο δθμοςίευςθσ διαδικαςίεσ» τροποποιικθκε ςε «εκκρεμείσ κατά τον χρόνο 

ζναρξθσ ιςχφοσ διαδικαςίεσ». 
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 τθν περ. γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 265 του ν. 4738/2020, θ διάταξθ του τζταρτου 

εδαφίου, κατά τθν οποία «Όπου γίνεται αναφορά ςε νόμο ςτθν ειδικι διαχείριςθ των 

ανωτζρω άρκρων (ιτοι των 68-77 του ν. 4307/2014) νοείται θ διαδικαςία του Μζρουσ ΙΙ 

του Κεφαλαίου Α΄ του Πζμπτου Μζρουσ του Δευτζρου Βιβλίου» τροποποιικθκε ςε «Όπου 

γίνεται αναφορά ςε νόμο ςτθν ειδικι διαχείριςθ των ανωτζρω άρκρων, νοείται θ 

διαδικαςία του Κεφαλαίου Β΄ του Πζμπτου Μζρουσ του Δευτζρου Βιβλίου», δθλαδι 

νοείται θ διαδικαςία «εκποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ του (πτωχοφ) οφειλζτθ ωσ ςυνόλου ι 

των επιμζρουσ λειτουργικών ςυνόλων αυτισ» (άρκρα 158-161 του ν. 4738/2020). 

 

3. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 90 προβλζπεται θ επιχοριγθςθ του μεταφορικοφ κόςτουσ 

των εκδοτικϊν επιχειριςεων που εκδίδουν εφθμερίδεσ και περιοδικά πανελλινιασ κυκλοφορίασ, 

οι οποίεσ επλιγθςαν από τθν πανδθμία του κορωνοϊοφ COVID-19. Η επιχοριγθςθ αυτι είναι 

ανεκχϊρθτθ και ακατάςχετθ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, και, κατά παρζκκλιςθ κάκε 

γενικισ και ειδικισ διάταξθσ, δεν υπόκειται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά, δεν 

δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ τθ Φορολογικι Διοίκθςθ και το 

Δθμόςιο, τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα, εφόςον 

πλθροφνται οι γενικζσ διατάξεισ περί φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για είςπραξθ 

χρθμάτων, χωρίσ τον όρο τθσ παρακράτθςθσ. ε περίπτωςθ που δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ 

των γενικϊν διατάξεων περί φορολογικισ ενθμερότθτασ, εφαρμόηονται το άρκρο 83 του ν.δ. 

356/1974 (Αϋ 90) περί ςυμψθφιςμοφ και το άρκρο 12 του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) περί βεβαίωςθσ 

οφειλισ. 

4. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 115 προβλζπεται ότι θ αποηθμίωςθ 

ειδικοφ ςκοποφ των εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ – εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα (ανεξαρτιτωσ 

κλάδου και επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, που επλιγθςαν από τον ςειςμό τθσ 30θσ 

Οκτωβρίου 2020 ςτισ περιοχζσ που ανικουν ςτα διοικθτικά όρια των Περιφερειακϊν Ενοτιτων 

άμου, Ικαρίασ και Χίου τθσ Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου) είναι αφορολόγθτθ, ανεκχϊρθτθ και 

ακατάςχετθ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και ειδικισ 

διάταξθσ, δεν υπόκειται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά, δεν δεςμεφεται και δεν 

ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ τθ Φορολογικι Διοίκθςθ και το Δθμόςιο εν γζνει, τουσ 

διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα. 

5. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 126 προβλζπεται ότι το ποςό τθσ 

αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ των δικαιοφχων ναυτολογθμζνων ναυτικϊν είναι αφορολόγθτο, 

ανεκχϊρθτο και ακατάςχετο ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και 

ειδικισ διάταξθσ, δεν υπόκειται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά, δεν δεςμεφεται και 

δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ τθ φορολογικι διοίκθςθ και το Δθμόςιο εν γζνει, 

τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα. 

6. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 131 προβλζπεται ότι τα χρθματικά 

ποςά που καταβάλλονται από το Τπουργείο Σουριςμοφ για τθν αποπλθρωμι των παρόχων που 

ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα του Τπουργείου Σουριςμοφ «Σουριςμόσ για όλουσ» για το ζτοσ 
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2021 είναι ανεκχϊρθτα και ακατάςχετα ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε 

γενικισ και ειδικισ διάταξθσ, δεν υπόκεινται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά, δεν 

δεςμεφονται και δεν ςυμψθφίηονται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο εν γζνει, τουσ διμουσ, 

τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα, εφόςον πλθροφνται οι γενικζσ 

διατάξεισ περί φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για είςπραξθ χρθμάτων, χωρίσ όμωσ 

τον όρο τθσ παρακράτθςθσ. ε περίπτωςθ που δεν πλθροφνται οι γενικζσ διατάξεισ περί 

φορολογικισ ενθμερότθτασ εφαρμόηεται το άρκρο 83 του ν.δ. 356/1974 (Aϋ 90) περί 

ςυμψθφιςμοφ και το άρκρο 12 του ν. 4174/2013 (Aϋ 170) περί βεβαίωςθσ οφειλισ. Ο διατάκτθσ 

πλθρωμισ κατά τθν απόφαςθ ζγκριςθσ πλθρωμισ ορίηει ρθτά  ότι θ καταβολι αυτι εμπίπτει ςτισ 

διατάξεισ του άρκρου 131 του ν. 4764/2020. 

7. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 142, το οποίο τίκεται ςε ιςχφ τθν 

1θ/1/2021, προβλζπεται, ότι οι επιδοτιςεισ που καταβάλλονται από τον κρατικό προχπολογιςμό 

ςτον Οργανιςμό Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Θεςςαλονίκθσ (Ο.Α..Θ.), ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 

1-3 του ίδιου άρκρου, είναι ακατάςχετεσ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ 

κάκε αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, για οφειλζσ αυτοφ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, και μθ 

δεκτικζσ ςυμψθφιςμοφ με οφειλζσ του εν λόγω Οργανιςμοφ προσ το Δθμόςιο ι Αςφαλιςτικά 

Σαμεία ι λοιποφσ Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, για τθ λιψθ δε των επιδοτιςεων αυτϊν 

δεν απαιτείται θ ζκδοςθ και προςκόμιςθ αποδεικτικϊν αςφαλιςτικισ και φορολογικισ 

ενθμερότθτασ.  

Τπενκυμίηεται ότι ο Ο.Α..Θ. τελεί υπό κακεςτϊσ ειδικισ εκκακάριςθσ εν λειτουργία 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 23 και 27 του ν. 4482/2017 (Aϋ 102). φμφωνα με τθν παρ. 

6 του άρκρου 27 του ανωτζρω νόμου, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 20 του άρκρου 14Α του ν. 

3429/2005 (Αϋ 314), ςτθν οποία γίνεται παραπομπι, κατά τθ διάρκεια τθσ ειδικισ εκκακάριςθσ 

του Ο.Α..Θ απαγορεφεται εν γζνει κάκε μζτρο, εκκρεμζσ ι όχι, ατομικισ ι ςυλλογικισ 

αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ και θ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων ςε βάροσ του οργανιςμοφ τόςο για 

οφειλζσ που δθμιουργικθκαν πριν από τθ κζςθ αυτοφ ςε ειδικι εκκακάριςθ όςο και για οφειλζσ 

που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ εκκακάριςθσ. Επιπροςκζτωσ, ςτθν παρ. 7 του άρκρου 

27 του ν. 4482/2017 προβλζπεται αναςτολι ςυμψθφιςμοφ των απαιτιςεων του Δθμοςίου κατά 

του υπό ειδικι εκκακάριςθ Ο.Α..Θ., που ζχουν γεννθκεί ι βεβαιωκεί ςτθν αρμόδια οικονομικι 

υπθρεςία μζχρι τισ 9.8.2019, με απαιτιςεισ του οργανιςμοφ μζχρι και το πζρασ τθσ ειδικισ 

εκκακάριςθσ και ορίηεται ότι θ ζκδοςθ αποδεικτικοφ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ δεν κωλφεται από τθν φπαρξθ των ανωτζρω απαιτιςεων του Δθμοςίου κατά του 

Ο.Α..Θ. 

8. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 143 τροποποιικθκε θ  παράγραφοσ 7 του άρκρου 79 του 

ν. 4530/2018 (Αϋ59) και προβλζπεται παράταςθ αναςτολισ πλθρωμϊν, ςυμψθφιςμοφ και 

διαδικαςιϊν είςπραξθσ χρεϊν του Οργανιςμοφ ιδθροδρόμων Ελλάδοσ (ΟΕ) Α.Ε. ζναντι του 

Δθμοςίου που προζρχονται από καταπτϊςεισ εγγυιςεων δανείων μζχρι τισ 31.12.2021. 

9. Με τισ διατάξεισ  του άρκρου 146 προβλζπεται ότι οι ενιςχφςεισ που καταβάλλονται ςε 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ ςτο πλαίςιο δράςεων αντιμετϊπιςθσ των 
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επιπτϊςεων του κορονοϊοφ COVID-19 ςτον πρωτογενι τομζα, ςυγχρθματοδοτοφμενων ι μθ, δεν 

υπόκεινται ςε οποιονδιποτε φόρο, τζλοσ, ειςφορά ι άλλθ κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43A του ν. 4172/2013 

(Αϋ 167), μθ εφαρμοηόμενθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47 του ν. 4172/2013 ςε περίπτωςθ διανομισ 

ι κεφαλαιοποίθςισ τουσ, είναι ανεκχϊρθτεσ και ακατάςχετεσ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, 

κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, δεν δεςμεφονται και δεν 

ςυμψθφίηονται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, 

τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τα νομικά πρόςωπα τουσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία 

και τα πιςτωτικά ιδρφματα και δεν υπολογίηονται ςτα ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι 

οποιαςδιποτε παροχισ κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα. Οι δικαιοφχοι των ενιςχφςεων του 

παρόντοσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ αποδεικτικοφ φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ και για τθν είςπραξθ των 

ενιςχφςεων. 

10. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 190 προβλζπεται ότι τα ποςά οικονομικισ ενίςχυςθσ που 

καταβάλλονται ςτα τουριςτικά καταλφματα ςυνεχοφσ λειτουργίασ για λόγουσ δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, είναι ανεκχϊρθτα και ακατάςχετα ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά 

παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και ειδικισ διάταξθσ, δεν υπόκεινται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι 

ειςφορά, δεν δεςμεφονται και δεν ςυμψθφίηονται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο εν γζνει, 

τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα, εφόςον 

πλθροφνται οι γενικζσ διατάξεισ περί φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για είςπραξθ 

χρθμάτων, χωρίσ όμωσ τον όρο τθσ παρακράτθςθσ. ε περίπτωςθ που δεν πλθροφνται οι γενικζσ 

διατάξεισ περί φορολογικισ ενθμερότθτασ εφαρμόηεται το άρκρο 83 του ν.δ. 356/1974 (Aϋ 90) 

περί ςυμψθφιςμοφ και το άρκρο 12 του ν. 4174/2013 (Aϋ 170) περί βεβαίωςθσ οφειλισ. ε 

περίπτωςθ που δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ των γενικϊν διατάξεων περί αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ, εφαρμόηονται το άρκρο 24 του ν. 4611/2019 (Αϋ 73). Ο διατάκτθσ πλθρωμισ κατά 

τθν απόφαςθ ζγκριςθσ πλθρωμισ ορίηει ρθτά  ότι θ καταβολι αυτι εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του 

άρκρου 190 του ν. 4764/2020. 

υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ 256/23-12-2020: διατάξεισ των άρκρων 72, 83, 90, 115, 126, 131, 

142, 143, 146 και 190 του ν. 4764/2020 (Αϋ256/23-12-2020). 

 
Ο Διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  
 Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’   
2. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ  
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 
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Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια) 
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ  
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ 
5. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Βεςυρόπουλου 
6. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ 

 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
2. Γραφείο Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία 
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