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     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
    ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
    ΑΔΑ:  
    Αριθ. ΦΕΚ:Β’ 3201/21.7.2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Αθήνα,        19      Ιουλίου  2021 
Αρ. Πρωτ: Α. 1167 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ 
 
2. 

 
 

 
 
   ΠΡΟ Ωσ Πίνακασ Διανομήσ 

   
 
 

ΘΕΜΑ: «Προςδιοριςμόσ πληττόμενων επιχειρήςεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την 

υποχρζωςη καταβολήσ του ςυνολικοφ μιςθώματοσ για τον μήνα Ιοφλιο 2021» 
 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

 

1. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου δεφτερου τθσ από 20.3.2020 πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου (Π.Ν.Π.) (Α' 68), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), 

όπωσ αυτζσ προςτζκθκαν με τθν παρ. 2 του άρκρου 33 του ν. 4753/2020 (A' 227) και με το 

άρκρο 26 του ν 4772/2021 (Α' 17), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 31 του ν. 4778/2021 

(Α' 26) και όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 44 του ν. 4797/2021 (A' 66), με το άρκρο 110 

του ν.4799/2021 (Αϋ78), με το άρκρο 151 του ν.4808/2021 (Αϋ 101) και με το άρκρο 45 του  

ν. 4818/2021 (Αϋ 124). 

2. Σισ διατάξεισ του ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 

δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 94), 

ιδίωσ το άρκρο 41.  

3. Σισ διατάξεισ του ν.4174/2013 «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 170).   
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4. Σισ διατάξεισ του ν.δ.356/1974 «Περί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων» (Αϋ90), ιδίωσ 

το άρκρο 83.  

5. Σο π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 

Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ121).  

6. Σο π.δ. 81/2019 «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Τπουργείων και 

κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ 

Τπουργείων» (Αϋ119).  

7. Σο π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ181), ςε ςυνδυαςμό με το 

άρκρο 1 του π.δ. 84/2019 (Αϋ 123).  

8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά 

όργανα ( π.δ. 63/2005 -Αϋ 98), όπωσ διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν παρ. 22 του άρκρου 119 του 

ν. 4622/2019 (Αϋ133). 

9. Σθν υπό ςτοιχεία Τ2/9-7-2019 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «φςταςθ κζςεων Αναπλθρωτι 

Τπουργοφ και Τφυπουργϊν» (Βϋ 2901).  

10. Σθν υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινι απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ 

Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό Οικονομικϊν, Απόςτολο 

Βεςυρόπουλο» (Βϋ 3051).  

11. Σθν υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ Γενικοφ 

Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν» 

(Τ.Ο.Δ.Δ. 18), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016, 

όπωσ ιςχφουν, τθν υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαςθ του υμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Ανανζωςθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 689), κακϊσ και τθν υπό ςτοιχεία  5294 ΕΞ 2020/17-1-

2020 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 27).  

12. Σθν υπό ςτοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Βϋ4738). 

13. Σθν υπό ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25-6-2021 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Εκνικισ Άμυνασ, Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, 

Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν, Μετανάςτευςθσ και Αςφλου, Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, 

Τποδομϊν και Μεταφορϊν, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, Επικρατείασ και του 
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Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον 

κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το 

διάςτθμα από τθ Δευτζρα, 28 Ιουνίου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και τθ Δευτζρα, 5 Ιουλίου 2021 

και ϊρα 6:00» (Β’ 2744 ). 

14. Σθν υπό ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 41332/2-7-2021 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Εκνικισ Άμυνασ, Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, 

Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν, Μετανάςτευςθσ και Αςφλου, Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, 

Τποδομϊν και Μεταφορϊν, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, Επικρατείασ και του 

Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον 

κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το 

διάςτθμα από τθν Δευτζρα 5 Ιουλίου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και τθ Δευτζρα 12 Ιουλίου 2021 

και ϊρα 6:00» (Β’ 2879), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

15. Σθν υπό ςτοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/9.7.2021 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Εκνικισ Άμυνασ, Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, 

Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν, Μετανάςτευςθσ και Αςφλου, Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, 

Τποδομϊν και Μεταφορϊν, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, Επικρατείασ και του 

Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον 

κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το 

διάςτθμα από τθ Δευτζρα, 12 Ιουλίου 2021 και ϊρα 06:00 ζωσ και τθν Πζμπτθ, 15 Ιουλίου 

2021 και ϊρα 06:00»  (Β’ 3066). 

16. Σθν υπό ςτοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44391/14.7.2021 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Εκνικισ Άμυνασ, Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, 

Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν, Μετανάςτευςθσ και Αςφλου, Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, 

Τποδομϊν και Μεταφορϊν, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, Επικρατείασ και του 

Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό «Παράταςθ ιςχφοσ τθσ υπό ςτοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/9.7.2021 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ 

δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο 

ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το διάςτθμα από τθ Δευτζρα, 12 Ιουλίου 2021 και ϊρα 06:00 ζωσ 

και τθν Πζμπτθ, 15 Ιουλίου 2021 και ϊρα 06:00» (Β’ 3066)» (Β’ 3112). 

17. Σθν από 19.07.2021 ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.  
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18. Σθν ανάγκθ κακοριςμοφ των πλθττόμενων επιχειριςεων για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 10 του 

άρκρου δεφτερου τθσ από 20.3.2020 πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 68). 

19. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ 

του κρατικοφ προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2021. 

 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

 

1. Ο μιςκωτισ επαγγελματικισ μίςκωςθσ προσ εγκατάςταςθ επιχείρθςθσ θ οποία εδρεφει ι ζχει 

υποκατάςτθμα ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια και για τθν οποία ζχουν λθφκεί ειδικά και ζκτακτα μζ-

τρα περί αναςτολισ ι προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ για προλθπτικοφσ ι καταςταλτικοφσ 

λόγουσ που ςχετίηονται με τον κορονοϊό COVID-19 ι θ οποία πλιττεται οικονομικά λόγω τθσ διά-

δοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και ανικει ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ επιχειριςεων, ιτοι επι-

χείρθςθσ θ οποία τθν 4θ Ιανουαρίου 2021 ζχει ενεργό, κφριο Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ 

(ΚΑΔ) ι ζχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεφουςασ δραςτθριότθτασ τθν 4θ Ιανουαρίου 2021 ςτον οποίο α-

ντιςτοιχοφν τα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα με βάςθ τθν αρχικι διλωςθ φορολογίασ ειςοδι-

ματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2019, ζναν από τουσ ΚΑΔ που περιλαμβάνεται ςτον ΠΙΝΑΚΑ του Πα-

ραρτιματοσ, το οποίο αποτελεί και αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, απαλλάςςεται από τθν 

υποχρζωςθ καταβολισ του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ για τον μινα Ιοφλιο 2021, κατά παρζκκλιςθ 

των κείμενων διατάξεων περί μιςκϊςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο και τρίτο εδά-

φιο τθσ παρ. 1 του δεφτερου άρκρου τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου(Α’ 

68), όπωσ ιςχφει. 

Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ, ωσ υποκατάςτθμα ορίηεται οποιαδιποτε εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ 

επιχείρθςθσ επαγγελματικι εγκατάςταςθ, ςτθν οποία πραγματοποιείται παραγωγικι ι ςυναλλα-

κτικι δραςτθριότθτα *κωδικόσ εγκατάςταςθσ υποςυςτιματοσ Μθτρϊου TAXIS (10) – υποκατά-

ςτθμα+. 

2. Για τθν εφαρμογι των οριηομζνων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οι Κωδικοί Αρικμοί Δρα-

ςτθριότθτασ (ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπωσ αυτοί ζχουν τροποποιθκεί ςτο Φορολογικό Μθτρϊο τθσ 

ΑΑΔΕ μζχρι και τθν 9θ Φεβρουαρίου 2021. 

3. Ειδικά για επιχειριςεισ που δεν ιταν ενεργζσ τθν 4θ Ιανουαρίου 2021, για τθν εφαρμογι των 

οριηόμενων ςτθν παράγραφο 1 τθσ παροφςασ, λαμβάνεται υπόψθ ο κφριοσ ΚΑΔ κατά τθν θμερο-

μθνία ζναρξισ τουσ από τθν 4θ Ιανουαρίου 2021 και ζωσ και τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ. ε 
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περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διλωςε θμερομθνία ζναρξθσ υποκαταςτιματοσ μετά τθν 4θ Ιανου-

αρίου 2021, λαμβάνεται υπόψθ ο ενεργόσ κφριοσ ΚΑΔ υποκαταςτιματοσ κατά τθν ζναρξθ του 

υποκαταςτιματοσ από τθν 4θ Ιανουαρίου 2021 και ζωσ και τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ. 

4. Η απόφαςθ αυτι ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

  

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω0ΨΤ46ΜΠ3Ζ-Κ89



                                      

                  6 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

 
Πίνακασ Κωδικών Αριθμών Δραςτηριότητασ (ΚΑΔ) των κλάδων για τθν υποχρεωτικι απαλλαγι 
από τθν υποχρζωςθ καταβολισ του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ για τον μινα Ιοφλιο 2021. ε 
περίπτωςθ τετραψιφιου ΚΑΔ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι υποκατθγορίεσ πενταψιφιων, 
εξαψιφιων και οκταψιφιων, ςε περίπτωςθ πενταψιφιου ΚΑΔ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι 
υποκατθγορίεσ εξαψιφιων και οκταψιφιων, κ.ο.κ. 

 

 

56.30.10.08 Τπθρεςίεσ που παρζχονται από καφετζρια με διάκεςθ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο 
(internet-cafe) 

59.13.11.02 Τπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ κινθματογραφικϊν ταινιϊν 

59.14 Δραςτθριότθτεσ προβολισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν  

61.90.10.07 Τπθρεςίεσ πρόςβαςθσ του κοινοφ ςτο διαδίκτυο (ςε χϊρουσ που δεν παρζχονται τρόφιμα 
ι ποτά) 

77.39.19.03 Τπθρεςίεσ ενοικίαςθσ εξοπλιςμοφ εκκζςεων 

79.90.32 Τπθρεςίεσ κρατιςεων για ςυνεδριακά κζντρα και εκκεςιακοφσ χϊρουσ 

82.30 Οργάνωςθ ςυνεδρίων και εμπορικϊν εκκζςεων  

85.51 Ακλθτικι και ψυχαγωγικι εκπαίδευςθ  

85.52 Πολιτιςτικι εκπαίδευςθ  

86.90.13.02 Τπθρεςίεσ μαλάκτθ (μαςζρ) 

86.90.19.03 Τπθρεςίεσ εναλλακτικϊν κεραπειϊν 

88.10.11 Τπθρεςίεσ επίςκεψθσ και παροχισ υποςτιριξθσ ςε θλικιωμζνουσ 

90.01 Σζχνεσ του κεάματοσ  

90.02 Τποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τισ τζχνεσ του κεάματοσ 

90.03.11.04 Τπθρεςίεσ ενορχθςτρωτι 

90.03.11.07 Τπθρεςίεσ μουςουργοφ 

90.03.11.17 Τπθρεςίεσ χορογράφου 

90.03.11.18 Τπθρεςίεσ χορωδοφ 

90.04 Εκμετάλλευςθ αικουςϊν κεαμάτων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ  

92.00 Συχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ μθχανθμάτων 
τυχερϊν παιχνιδιϊν (με κερματοδζκτθ) (92.00.12.02), τισ υπθρεςίεσ λαχείων, παιχνιδιϊν 
με αρικμοφσ και μπίνγκο (92.00.13),τισ υπθρεςίεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν ςε απ ευκείασ (on-
line) ςφνδεςθ (92.00.14), τισ άλλεσ υπθρεςίεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν (92.00.19), τισ 
υπθρεςίεσ ςτοιχθμάτων ςε απ ευκείασ (on-line) ςφνδεςθ (92.00.21) και τισ Τπθρεςίεσ 
πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάμε ΣΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδρομιακοφ ςτοιχιματοσ (92.00.29.01)                                                       

93.11 Εκμετάλλευςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων 

93.12 Δραςτθριότθτεσ ακλθτικϊν ομίλων 

93.13 Εγκαταςτάςεισ γυμναςτικισ  

93.19 Άλλεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, με εξαίρεςθ υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν 
εκπαίδευςθ κατοικίδιων ηϊων ςυντροφιάσ, για κυνιγι και ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ 
(93.19.13.03)  

93.21 Δραςτθριότθτεσ πάρκων αναψυχισ και άλλων κεματικϊν πάρκων   

93.29 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ, με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ 
εκμετάλλευςθσ καλάςςιων λουτρϊν (93.29.11.02), υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ παιχνιδιϊν 
κάλαςςασ (καλάςςιων ποδθλάτων, κανό και παρόμοιων ειδϊν αναψυχισ) (93.29.11.04) 
και τισ υπθρεςίεσ μίςκωςθσ ομπρελϊν ι και κακιςμάτων παραλιϊν (πλαη) (93.29.11.05). 

94.99.16 Τπθρεςίεσ που παρζχονται από πολιτιςτικζσ και ψυχαγωγικζσ ενϊςεισ 

96.04 Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ φυςικι ευεξία, με εξαίρεςθ των υπθρεςιϊν διαιτολογίασ 
(96.04.10.01), των υπθρεςιϊν διαιτολογικϊν μονάδων (96.04.10.02) και των υπθρεςιϊν 
προςωπικισ υγιεινισ και φροντίδασ ςϊματοσ (96.04.10.06). 
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Η απόφαςθ αυτι, μαηί με το παράρτθμα, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ, να 

δθμοςιευκοφν ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ. 

 

 

                                                                                                  Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

       

                                                                                                  ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

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 Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ΑΑΔΕ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτο   

διαδικτυακό τόπο τθσ Α.Α.Δ.Ε.)  

4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 

 

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν 

2. Γραφεία Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων Τπουργείου Οικονομικϊν 

4. Γραφείο Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ Τπουργείου Οικονομικϊν  

 

Γ.ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  

2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν ΑΑΔΕ 

3.  Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ  Φορολογίασ - Σμιματα Αϋ - Βϋ 
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