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ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ – ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
ΝΑ ΣΑΛΔΙ  ΚΑΙ ΜΔ  Δ-ΜΑIL 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                        Αζήλα, 10 Απγνχζηνπ 2012 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ        
ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ    
ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΛΔΓΥΩΝ  ΠΟΛ : 1170 
& ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ                         
Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ    
Σκήκα : Α 
Σαρ.Γ/λζε     : Καξ. εξβίαο 10                     ΠΡΟ:  Ωρ Π.Γ.             
Σαρ.Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα                      
Tειέθσλν     : 210 3635963,-480 
    210 3630573                
FAX              : 210 3635077  
 
2) ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Φ.Κ 
Γ/ΝΗ 19ε ΣΔΛ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ  
Σκήκα Γ’ 
Σειέθσλν : 210 6987458-439 
 FAΥ  : 210 6987450  
                     

 

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη διαηάξεων: 

α) παπ. 1-4 ηος άπθπος 3 ηος ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14 Α΄), αναθοπικά με 

επείγοςζερ πςθμίζειρ για ηην είζππαξη ληξιππόθεζμων οθειλών, 

 β) παπ. 9 ηος άπθπος 26 ηος ν.1882/1990 (ΦΔΚ 43 Α΄), όπωρ ζςμπληπώθηκε 

με ηην παπ. 2 ηος άπθπος 28 ηος  ν.3943/2011, (ΦΔΚ 66 Α΄), πεπί αποδεικηικού 

ενημεπόηηηαρ για σπέη και θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ ππορ ηο Γημόζιο ζε 

πεπίπηωζη εκσώπηζηρ απαιηήζεωρ 

 

Στεη. έγγραθα:  

1) Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/24.11.1999, ΠΟΛ 1223/99, ΦΔΚ 2134 Β΄, περί αποδεικηικού 
ενημερόηηηας για τρέη και θορολογικές σποτρεώζεις προς ηο  Γημόζιο, όπως ιζτύει.  

2) ΠΟΛ 1055/12.05.2010, Οδηγίες εθαρμογής ηοσ ν.3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α΄)  

 

Με ηελ παξνχζα εγθχθιην θνηλνπνηνχληαη νη αλσηέξσ δηαηάμεηο γηα ελεκέξσζε θαη 

εληαία εθαξκνγή απηψλ. 

ΑΔΑ: Β4Γ1Η-ΓΓΗ



 2 

  

 

Α. Παπάγπαθοι 1-4 ηος άπθπος 3 ηος ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14 Α΄), «Δπείγοςζερ 

πςθμίζειρ για ηην είζππαξη ληξιππόθεζμων οθειλών».  

 

Ι. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 14 Ν.3888/2010 (ΦΔΚ 175 Α΄) 

Πεπιπηώζειρ (α) – (ε) ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 3 ηος ν.4038/2012  

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο κεηψλνληαη ζε εθαηφ (100) επξψ ηα ειάρηζηα πνζά ησλ 

δφζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (β) – (ζη) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3888/2010 

γηα φια ηα πξνγξάκκαηα ξχζκηζεο, εθφζνλ ε ππαγσγή ζε θάπνην απφ απηά ιακβάλεη 

ρψξα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εμήο (ήηνη κεηά ηηο 02.02.2012). 

 

Παπάγπαθορ 2 ηος άπθπος 3 ηος ν.4038/2012 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4038/2012 θαηαξγείηαη ε παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/2010, πνπ αλέζηεηιε απφ 1.10.2010 έσο θαη 1.10.2012 ηε 

ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο γηα νθεηιέο πνπ βεβαηψζεθαλ ηακεηαθά 

κέρξη ηηο 30.9.2010 (έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3888/2010).  

Δπνκέλσο, γηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη 30.09.2010 δχλαηαη ν νθεηιέηεο λα 

δεηήζεη είηε ηε ξχζκηζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 14 ηνπ λ.3888/2010, φπσο ηζρχνπλ, 

είηε ηε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 13-21 ηνπ λ. 2648/1998, φπσο ηζρχνπλ. 

 

ΙΙ. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13-21 Ν.2648/1998, ΟΠΩ ΙΥΤΟΤΝ 

Παπάγπαθορ 3 άπθπος 3 ηος ν.4038/2012  

α) Αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζφ ηεο ειάρηζηεο κεληαίαο δφζεο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.2648/1998 απφ 146,74 επξψ ζε 100,00 επξψ γηα ηηο 

δηεπθνιχλζεηο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.4038/2012 θαη κεηά (ήηνη απφ 

02.02.2012).  

β) Καηαξγείηαη ην ηξίην εδάθην ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.2648/1998, πνπ έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, λα ρνξεγεί ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κέρξη θαη ηνλ ηξηπιάζην 

αξηζκφ δφζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ 

θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λφκνπ.  

γ) i) Δπαλαδηαηππψλνληαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα φζα πξνβιέπνληαη ζην ηέηαξην 

εδάθην ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.2648/1998, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ.  
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δχλαηαη λα ρνξεγεί ζε νθεηιέηεο απφ θαηαινγηζκφ απνδνρψλ, ζπληάμεσλ θαη ινηπψλ 

βνεζεκάησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί αρξεσζηήησο ρσξίο δφιν, δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο ζε δφζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θηάζνπλ ην ηξηπιάζην ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δφζεσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ ησλ θξηηεξίσλ βαξχηεηαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ. Οη ρνξεγνχκελεο κεληαίεο δφζεηο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο 

ζαξάληα νθηψ (48) θαη’ αλψηαην φξην, ιακβάλνληαο πάληνηε ππφςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ δφζεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο ππνινγίδνληαη κφλν κέρξη ην ρξφλν έθδνζεο ηεο απφθαζεο.   

ε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο σο άλσ πξψηεο δηεπθφιπλζεο ε ηπρφλ αηηνχκελε δεχηεξε 

δηεπθφιπλζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 λ.2648/98 φπσο ηζρχεη, πεξηνξίδεηαη ζηνλ αξηζκφ 

ησλ δφζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ 

θξηηεξίσλ (κέρξη 26 θαη κε πξψηε δφζε ηνπιάρηζηνλ ην 15% ηεο νθεηιήο γηα ηελ νπνία 

δεηείηαη ε δηεπθφιπλζε). 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηπρφλ ηξίηεο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, ρνξεγείηαη ν 

ελαπνκείλαο αξηζκφο ησλ δφζεσλ, πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

ρνξεγεζείζαο δεχηεξεο δηεπθφιπλζεο, κε πξψηε δφζε ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηεο νθεηιήο 

θαη ηαπηφρξνλε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ανξίζηνπ δηάξθεηαο, κε ηελ νπνία ζα 

δηαζθαιίδεηαη ε πιεξσκή ησλ δφζεσλ απηήο. 

ii) ηελ πεξίπησζε αηηεκάησλ γηα ρνξήγεζε δηεπθφιπλζεο νθεηιψλ πξνεξρφκελεο απφ 

θαηαινγηζκνχο απνδνρψλ, ζπληάμεσλ θαη ινηπψλ βνεζεκάησλ, φπνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη 

ε αρξεψζηεηε θαηαβνιή άλεπ δφινπ (απφ ην αξκφδην φξγαλν), εθαξκφδνληαη νη γεληθέο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13-21 ηνπ λ. 2648/98, φπσο ηζρχνπλ. 

 

Παπάγπαθορ 4 άπθπος 3 ν.4038/2012 

Καηαξγείηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 18 λ.2648/1998, φπσο απηή 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3842/2010 (ΦΔΚ Α’ 58), πνπ έζεηε σο 

πξνυπφζεζε ηελ ηαπηφρξνλε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αίηεκα επαλεμέηαζεο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο γηα 

νθεηιέο πξνεξρφκελεο απφ παξαθξαηνχκελνπο θαη επηξξηπηφκελνπο θφξνπο, θαζψο θαη 

απφ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ην ηξέρνλ, θάζε θνξά, νηθνλνκηθφ έηνο.  

Δπνκέλσο, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ (ήηνη απφ 02.02.2012) ηα 

ζρεηηθά αηηήκαηα ζα εμεηάδνληαη ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηαπηφρξνλεο θαηάζεζεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  

ΑΔΑ: Β4Γ1Η-ΓΓΗ



 4 

 

Λοιπέρ ζςμπληπωμαηικέρ οδηγίερ αναθοπικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων πεπί 

διεςκολύνζεων ημημαηικήρ καηαβολήρ (άπθπα 13-21 ν.2648/98, και ΠΟΛ 1055/2010 

όπωρ ιζσύοςν). 

Απνθάζεηο ρνξήγεζεο δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή επαλεμέηαζεο 

απηψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα (ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ., ηελ Δπηηξνπή ηεο πεξ. β’ ηνπ 

άξζ. 14 ηνπ λ. 2648/1998, ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ) πινπνηνχληαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο 

πξψηεο δφζεο ην αξγφηεξν εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο 

ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο, θαηά αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο πεξί απψιεηαο απηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηξίκελν παξέιζεη θαη ε απφθαζε 

δελ πινπνηεζεί ε ρνξεγεζείζα δηεπθφιπλζε/επαλεμέηαζε ζεσξείηαη απσιεζζείζα. Καηά 

ζπλέπεηα γηα ην πνζφ απηφ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί λέν αίηεκα δεχηεξεο ή ηξίηεο 

δηεπθφιπλζεο, θαηά πεξίπησζε, κε ηελ ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ παξαβφινπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αλσηέξσ αλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, 

ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη έλα παξάβνιν αλά απφθαζε δηεπθφιπλζεο θαη φρη αλά αίηεκα. 

Αλ δειαδή απφ έλα αίηεκα πξνθχπηνπλ ηξεηο απνθάζεηο δηεπθφιπλζεο, απαηηείηαη ε 

θαηαβνιή ηξηψλ παξαβφισλ.  

Σνλίδεηαη φηη γηα ζέκαηα επαλεμέηαζεο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο: 

α) δε γίλεηαη δεθηή αίηεζε επαλεμέηαζεο, εθφζνλ δελ έρεη θαηαβιεζεί έζησ θαη κία (1) 

δφζε ηεο αξρηθήο δηεπθφιπλζεο, 

β) ην ζρεηηθφ αίηεκα ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο δφζεο ηεο ρνξεγεζείζαο πξψηεο 

δηεπθφιπλζεο, 

γ) δελ απαηηείηαη θαηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο επαλεμέηαζεο πξψηεο 

δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο. 

Σέινο γηα ηελ πεξηπηψζεηο πνπ ρνξεγείηαη ηξίηε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο 

κεηά ηελ απψιεηα ηεο δεχηεξεο ππελζπκίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ 

αίηεζε δηεπθφιπλζεο θαη ην αλαγθαίν παξάβνιν θαη εγγχεζε γηα ην πνζφ πνπ δεηείηαη ε 

δηεπθφιπλζε ππφ ηε κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ανξίζηνπ 

δηάξθεηαο κε ηελ νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη ε πιεξσκή ησλ δφζεσλ απηήο.   

 εκεηψλεηαη φηη αλ θαηαηεζεί αίηεζε (κεηά ηνπ αληίζηνηρνπ παξαβφινπ) γηα 

ρνξήγεζε ηξίηεο δηεπθφιπλζεο ρσξίο ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ην αίηεκα ζα 

απνξξίπηεηαη ζηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δε 
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δχλαληαη λα ρνξεγεζνχλ δηεπθνιχλζεηο (πξψηε ή/θαη δεχηεξε) γηα πθηζηάκελα δηαθνξεηηθά 

ρξέε.  

   

Β. Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ζε πεπίπηωζη εκσώπηζηρ απαιηήζεωρ 

Παπάγπαθορ 9 ηος άπθπος 26 ηος ν.1882/1990 (ΦΔΚ 43 Α΄), όπωρ ζςμπληπώθηκε 

με ηην παπ. 2  άπθπ. 28  ν.3943/2011, (ΦΔΚ 66 Α΄) 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.1882/1990 (ΦΔΚ Α΄ 43), 

ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.3943/2011, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαβιεζνχλ εθρσξεκέλεο ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο θαηά ησλ θνξέσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1882/1990, απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο πξνζθνκίδεηαη 

ηφζν απφ ηνλ εθρσξεηή ή ηνλ ελερπξάζαληα, φζν θαη απφ ηνλ εθδνρέα ή ηνλ ελερπξνχρν 

δαλεηζηή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο γεληθψλ δηαηάμεσλ πεξί απαιιαγψλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

ΠΟΛ. 1223/1999, ΦΔΚ 2134 η.Β’, φπσο ηζρχεη. Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ηνπ εθρσξεηή ή 

ελερπξάζαληα κπνξεί λα δεηεζεί θαη απφ ηνλ εθδνρέα ή ελερπξνχρν δαλεηζηή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ, ιφγσ νθεηιψλ, δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε απνδεηθηηθνχ 

ελεκεξφηεηαο, ε εθρσξεκέλε ρξεκαηηθή απαίηεζε απνδίδεηαη ζην Γεκφζην, κέρξη ηνπ 

χςνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ βεβαησκέλσλ, θαηά ην ρξφλν ηεο απφδνζεο νθεηιψλ. ε 

πεξίπησζε χπαξμεο νθεηιψλ ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ (πρ. εθρσξεηή θαη 

εθδνρέα) πξνεγείηαη ε απφζβεζε ησλ νθεηιψλ ηνπ εθρσξεηή. 

Η εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο δελ αλαηξεί ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ λφκηκεο θαηάξηηζεο θαη αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 

ηηο παξ. 2, 3, & 4  ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ Α’ 247), φπσο ηζρχνπλ.  

  Καηά ζπλέπεηα θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

ειέγρεηαη ην λνκφηππν ηεο αλαγγειίαο-γλσζηνπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, νη πξνυπνζέζεηο  

δηελέξγεηαο ζπκςεθηζκνχ αληαπαηηήζεσλ, θαζψο θαη νη φξνη πξνζθφκηζεο απνδεηθηηθνχ 

ελεκεξφηεηαο απφ ακθφηεξνπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.   

 

 
Ακπιβέρ ανηίγπαθο    Ο Τθςποςπγόρ Οικονομικών 

Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γπαμμαηείαρ        Γεώπγιορ Μαςπαγάνηρ 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ  
 
Α. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
 

1. Οιεο ηηο Γ.Ο.Τ θαη ηα Σεισλεία 
2. Γ.Γ.Π. / Γ.30 
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Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Α (εθηφο ησλ Γ.Ο.Τ θαη ησλ Σεισλείσλ) 
2. Απνδέθηεο πίλαθα Β 
3. Απνδέθηεο πηλάθσλ Σ εσο θαη ΚΒ 

 
Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
  

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 
2. Γξαθεία θ.θ. Τθππνπξγψλ 
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 
4. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 
5. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ  

Οηθνλνκηθψλ 
6. Γηεχζπλζε ΠΔΙ – Σκήκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ, Κιηκάθην ζην ΚΔΠΤΟ (20 αληίγξαθα). 
7. Γηεχζπλζε 19 Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (10 αληίγξαθα). 
8. ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε 
9. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
10. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

 
 
 
Αθνινπζνχλ νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 1-6 ηνπ άξζξνπ 3 λ.4038/2012 ΦΔΚ 14 Α/02.02.2012 
θαη παξ. 2  άξζξ. 28  λ.3943/2011, (ΦΔΚ 66 Α΄) 

ΑΔΑ: Β4Γ1Η-ΓΓΗ


