Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.06.16 12:01:18
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω81Υ46ΜΠ3Ζ-Π62

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Αρ. ΦΕΚ:Β’ 2542/15.06.2021
ΑΔΑ:
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: Α. 1131
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ
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ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ

ΠΡΟ: Ωσ πίνακα διανομήσ

ΘΕΜΑ: Σροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία Α. 1228/2020 κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν
Οικονομικϊν – Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων –
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με κζμα: «Ρφκμιςθ ειδικϊν κεμάτων με ειδικότερουσ
όρουσ και προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι των διατάξεων ςχετικά με τθν μερικι καταβολι
μιςκωμάτων ςτο πλαίςιο των μζτρων που ςχετίηονται με τθ διαςπορά του κορωνοϊοφ
COVID-19» (Βϋ 4582).

ΑΠΟΦΑΘ
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ

Ζχοντασ υπόψθ :
1. τθν παρ. 4 του άρκρου δεφτερου τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου
«Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του
κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ
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διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ 68), θ
οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ 83), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν
παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 4690/2020 (Αϋ 104),
2. το άρκρο 3 του ν. 4684/2020 (Αϋ 86), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 2 του
άρκρου 4 του ν.4690/2020 (Αϋ 104) και τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 3 του ν.
4722/2020 (Αϋ 177),
3. τισ παρ. 4, 4α και 4β του εξθκοςτοφ τρίτου άρκρου τθσ από 30.03.2020 Πράξθσ
Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Αϋ 75), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν.
4684/2020 (Αϋ 86), όπωσ ιςχφουν μετά τθν τροποποίθςι τουσ με το άρκρο 33 του ν.
4753/2020 (Αϋ227),
4. τθν παρ. 5 του άρκρου δεφτερου τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου
«Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του
κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ
διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ 68), θ
οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν.4683/2020 (Αϋ 83), θ οποία προςτζκθκε με τθν παρ. 1
του άρκρου 15 του ν. 4690/2020 (Αϋ 104) και αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 3
του ν. 4722/2020 (Αϋ 177),
5. τθν παρ. 3 του άρκρου δεφτερου τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου
(Αϋ 68), όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 26 του ν. 4683/2020 (Αϋ 83) και αντικαταςτάκθκε με
τθν παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 4690/2020 (Αϋ 104),
6. τθν από 11.3.2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα
αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ
ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του» (Αϋ 55), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του ν.
4682/2020 (Αϋ 76),
7. τθν από 13.4.2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των
ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ
κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Α’ 84), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4690/2020 (Αϋ
104),
8. το άρκρο 1 του ν. 4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ
και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ
Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ ΑΕ και
άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 126),
9. το άρκρο εικοςτό τζταρτο του ν. 2932/2001 «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ
καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ φςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ Μετατροπι Λιμενικϊν Σαμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ145),
10. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ 133),
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11. τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 143),
12. τον ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο
‘’Πρόγραμμα Διαφγεια’’ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 112) και τον ν. 3469/2006 «Εκνικό
Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 131),
13. το άρκρο 90 του Κϊδικα τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά
όργανα» (π.δ. 63/2005, Αϋ 98) και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν παρ. 22 του άρκρου 119 του
ν. 4622/2019 (Αϋ 133),
14. το π.δ. 62/2020 «Διοριςμόσ Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 155) και το
π.δ. 2/2021 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 2),
15. το π.δ. 84/2019 «φςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν
Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Σομζων Τπουργείων» (Αϋ 123),
16. το π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν
Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 121),
17. το π.δ. 81/2019 «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Τπουργείων και
κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ
Τπουργείων» (Αϋ 119),
18. το π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ 181),
19. το π.δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (Αϋ 168),
20. τθν υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινι απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ
Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό Οικονομικϊν, Απόςτολο
Βεςυρόπουλο» (Βϋ 3051),
21. τθν υπό ςτοιχεία Τ70/30.10.2020 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ
αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Τπουργό Οικονομικϊν, Θεόδωρο κυλακάκθ» (Βϋ4805),
22. τθν υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου
Οικονομικϊν» (Τ.Ο.Δ.Δ. 18), ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 10 του άρκρου 41 του ν.4389/2016,
όπωσ ιςχφουν, τθν υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαςθ του υμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανζωςθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων»
(Τ.Ο.Δ.Δ. 689), κακϊσ και τθν υπό ςτοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαςθ Τπουργοφ
Οικονομικϊν «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 27),

3

ΑΔΑ: Ω81Υ46ΜΠ3Ζ-Π62

23. τθν υπό ςτοιχεία Α.1228/2020 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν – Ανάπτυξθσ
και Επενδφςεων – Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων – Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ «Ρφκμιςθ ειδικϊν κεμάτων ςχετικά με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και προχποκζςεισ
για τθν εφαρμογι των διατάξεων ςχετικά με τθν μερικι καταβολι μιςκωμάτων ςτο πλαίςιο
των μζτρων που ςχετίηονται με τθ διαςπορά του κορωνοϊοφ COVID-19» (Βϋ 4582), όπωσ
ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςι τθσ με τθν υπό ςτοιχεία Α.1059/2021 κοινι απόφαςθ των
Τπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων
και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ «Σροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία Α.1228/2020
κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Οικονομικϊν – Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Τποκζςεων – Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με κζμα «Ρφκμιςθ ειδικϊν
κεμάτων ςχετικά με ειδικότερουσ όρουσ και προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι των
διατάξεων ςχετικά με τθν μερικι καταβολι μιςκωμάτων ςτο πλαίςιο των μζτρων που
ςχετίηονται με τθ διαςπορά του κορωνοϊοφ COVID-19 (Βϋ 4582)» (Βϋ 1155),
24. τθν επιτακτικι ανάγκθ ςτιριξθσ επιχειριςεων-εργοδοτϊν του ιδιωτικοφ τομζα, των
οποίων θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ζχει αναςταλεί, με εντολι δθμόςιασ αρχισ για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, ι ζχουν πλθγεί δραςτικά από τθ
διαςπορά του κορωνοϊοφ COVID-19, των εργαηομζνων αυτϊν, κακϊσ και των ναυτικϊν των
οποίων θ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ τελεί ςε αναςτολι,
25. τθν ανάγκθ κακοριςμοφ των λεπτομερειϊν εφαρμογισ του άρκρου δεφτερου τθσ από
20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ
περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του» (Αϋ 68),
26. τθν ανάγκθ τροποποίθςθσ και ςυμπλιρωςθσ τθσ υπό ςτοιχεία Α.1228/2020 κοινισ
απόφαςθσ των Τπουργϊν Οικονομικϊν – Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Τποκζςεων – Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ,
27. τθν από 3/6/2021 ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων και
28. το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του
Κρατικοφ προχπολογιςμοφ,

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ:

Θ υπό ςτοιχεία Α.1228/2020 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν – Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων – Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων – Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ
(Βϋ 4582), όπωσ ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςι τθσ με τθν υπό ςτοιχεία Α.1059/2021 κοινι
απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Εργαςίασ και
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Κοινωνικϊν Τποκζςεων και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Βϋ 1155), τροποποιείται
ωσ εξισ:
Άρθρο 1
1. το τζλοσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 1 τθσ υπό ςτοιχεία Α.1228/2020 κοινισ απόφαςθσ των
Τπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων
και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ προςτίκεται περίπτωςθ εϋ ωσ εξισ:
«ε) παραχϊρθςθσ/υποπαραχϊρθςθσ χριςθσ χϊρων εντόσ τθσ Χερςαίασ Λιμενικισ Ηϊνθσ ςε
τρίτουσ ζναντι ανταλλάγματοσ.».
2. Θ παρ. 4 του άρκρου 1 τθσ υπό ςτοιχεία Α.1228/2020 κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν
Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων και
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ αντικακίςταται ωσ εξισ:
«4. Σα οριηόμενα ςτθν παροφςα ιςχφουν και για τθν περίπτωςθ τθσ παραχϊρθςθσ από
μζρουσ του μιςκωτι ςε άλλον, τθσ χριςθσ του μιςκίου με αντάλλαγμα, και ιδίωσ ςτθν
υπεκμίςκωςθ, προσ εγκατάςταςθ επιχείρθςθσ των παρ. 1, 2 και 3, κατά περίπτωςθ. τθν
περίπτωςθ του προθγοφμενου εδαφίου δικαιοφχοι μερικισ ι πλιρουσ απαλλαγισ δφναται
να είναι:
α) ο τρίτοσ ςτον οποίο παραχωρείται θ χριςθ του μιςκίου (υπομιςκωτισ) και ςτον οποίο
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ παροφςασ, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι ο υπεκμιςκωτισ,
εφόςον υπάγεται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 4690/2020 (Αϋ104),
υποβάλλει «Διλωςθ Covid» και λαμβάνει τθν προβλεπόμενθ ςε αυτζσ ωφζλεια και
υποχρεοφται να καταβάλει ακζραιο το μίςκωμα ςτον εκμιςκωτι.
β) ο υπεκμιςκωτισ ςτον οποίο ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ παροφςασ για τθν
καταβολι μειωμζνου μιςκϊματοσ ι για τθν απαλλαγι από τθν καταβολι μιςκϊματοσ, και
δεν ζλαβε ωσ υπεκμιςκωτισ τθν προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 13
του ν.4690/2020 (Αϋ104), ωφζλεια, είτε γιατί πρόκειται για νομικό πρόςωπο/νομικι
οντότθτα για τθν περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020 είτε γιατί δεν υπζβαλε «Διλωςθ
Covid», οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι ο εκμιςκωτισ, εφόςον υπάγεται ςτισ διατάξεισ τθσ
παρ. 2 του άρκρου 13 του ν.4690/2020 (Αϋ104), υποβάλλει «Διλωςθ Covid» και λαμβάνει
τθν προβλεπόμενθ ςε αυτζσ ωφζλεια.
Θ μερικι ι μθ καταβολι του μιςκϊματοσ ςτον μιςκωτι/υπεκμιςκωτι, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παροφςα, δεν επιδρά ςτθν κφρια μιςκωτικι ςχζςθ.»
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Άρθρο 2
Ζναρξη ιςχφοσ
1. Θ παροφςα απόφαςθ ιςχφει από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ από 20.3.2020
Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των
ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και
τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ
δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ 68) και εφαρμόηεται επί των πλθττόμενων και δικαιοφμενων
μερικισ ι πλιρουσ απαλλαγισ από τθν καταβολι μιςκϊματοσ επιχειριςεων, όπωσ αυτζσ
προςδιορίηονται ανά ΚΑΔ και μινα ςτισ κανονιςτικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται κατ’
εξουςιοδότθςθ τθσ ίδιασ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου.
Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Οι Τπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτήσ Τπουργόσ Οικονομικών

ΧΡΘΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΘ

Τφυπουργόσ Οικονομικών

Ανάπτυξησ και Επενδφςεων

ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ

ΠΤΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΘ

Εργαςίασ και Κοινωνικών Τποθζςεων
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ

Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ
ΙΩΑΝΝΘ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΘ
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ΑΔΑ: Ω81Υ46ΜΠ3Ζ-Π62

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ:
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εκνικό Συπογραφείο (για δθμοςίευςθ)
2. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.)
3. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ΑΑΔΕ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτο
διαδικτυακό τόπο τθσ Α.Α.Δ.Ε.)
4. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ
1. Γραφείο Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων
2. Γραφείο Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων
3. Γραφείο Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν
3. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν, κ. Βεςυρόπουλου
4. Γραφείο Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ Τπουργείου Οικονομικϊν
5. Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων Τπουργείου Οικονομικϊν
6. Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν Τπουργείου Οικονομικϊν
7. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
8. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν ΑΑΔΕ
9. Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ ΑΑΔΕ - Σμιματα Αϋ- Βϋ
10.

Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ

11.

Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων & Επικοινωνίασ
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