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Ωσ πίνακα διανομισ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ των διατάξεων των άρκρων 1-265 και 308 του ν. 4738/2020
«Ρφκμιςθ οφειλϊν και παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 207/2710-2020)
ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 265 και 308 του ν.
4738/2020 «Ρφθμιςη οφειλών και παροχή δεφτερησ ευκαιρίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ
207/27-10-2020), μεταξφ των οποίων περιλαμβάνονται οι νζεσ διατάξεισ που ρυκμίηουν:
 τον «Εξωδικαςτικό Μθχανιςμό Ρφκμιςθσ Οφειλϊν» (άρκρα 5 - 30 και ςχετικζσ
εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ του άρκρου 71 του νόμου),
 τθν «Προπτωχευτικι Διαδικαςία Εξυγίανςθσ» (άρκρα 31 – 63, 74 και ςχετικζσ
εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ του άρκρου 72 του νόμου) και
 τθν «Πτϊχευςθ» (άρκρα 75 – 203, 210, 211 και ςχετικζσ εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ των
άρκρων 204-209 του νόμου).

Α. Ζναρξθ ιςχφοσ – Πεδίο εφαρμογισ των νζων διατάξεων
1. φμφωνα με το άρκρο 308 («Ζναρξθ ιςχφοσ») του ν. 4738/2020, τα άρκρα 1 ζωσ και 264
αυτοφ, που ρυκμίηουν –μεταξφ άλλων- τισ ανωτζρω διαδικαςίεσ, τίκενται ςε ιςχφ τθν 1θ
Ιανουαρίου 2021.
υγκεκριμζνα, όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 263 του νόμου («Μεταβατικό Δίκαιο»),
οι διατάξεισ του ν. 4738/2020 εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ που εκκινοφν (δθλαδι υποβάλλεται
θ οικεία αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ διαδικαςία) μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία (1/1/2021).
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Παρατθρείται ότι ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 263 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 265 του
ν. 4738/2020 γίνεται – προφανϊσ εκ παραδρομισ- παραπομπι, ωσ προσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ, ςτο
πρϊτο εδάφιο του άρκρου 270 του ίδιου νόμου, αντί του ορκοφ άρκρου 308.

2. Εξαιρζςεισ από τον ανωτζρω κανόνα τθσ παρ. 1 του άρκρου 263 του ν. 4738/2020 ειςάγουν
οι παράγραφοι 2, 5 και 6 του ίδιου άρκρου, που προβλζπουν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων
του νζου ν. 4738/2020 που ρυκμίηουν τθ διαδικαςία πτϊχευςθσ και ςε πτωχευτικζσ διαδικαςίεσ
που ζχουν ιδθ εκκινιςει πριν από τθν 1/1/2021 και κατά τθν θμερομθνία αυτι είναι εκκρεμείσ.
Ειδικότερα:
α) Οι νζεσ διατάξεισ των άρκρων 162 ζωσ και 166 του ν. 4738/2020, που ρυκμίηουν τθν
εκποίθςθ κατ’ ιδίαν ςτοιχείων τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ και, μεταξφ άλλων, προβλζπουν
πλειςτθριαςμό αυτϊν με θλεκτρονικά μζςα (βλ. άρκρο 163 «Διαδικαςία πλειςτθριαςμοφ»)
εφαρμόηονται αναλόγωσ ςε πτωχευτικζσ διαδικαςίεσ που ζχουν ιδθ αρχίςει και είναι εκκρεμείσ
κατά τθν 1θ/1/2021, εφόςον δεν ζχει αρχίςει, κατά τθν θμερομθνία αυτι, θ ρευςτοποίθςθ τθσ
περιουςίασ του οφειλζτθ ςφμφωνα με τισ προγενζςτερεσ διατάξεισ ι όταν κθρφςςεται άγονοσ
προκθρυχκείσ πλειςτθριαςμόσ.
β) Οφειλζτεσ που ζχουν κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ πριν από τθν 1θ/1/2021 αλλά μετά τθν
1θ/1/2019 υπάγονται ςτισ νζεσ διατάξεισ των άρκρων 192 ζωσ και 194 του ν. 4738/2020 περί
απαλλαγισ του οφειλζτθ. ε περίπτωςθ που θ προκεςμία τθσ παρ. 1 ι τθσ παρ. 2, κατά
περίπτωςθ, του άρκρου 192 του ν. 4738/2020 λιγει πριν από τισ 31/12/2021, θ απαλλαγι
επζρχεται τθν 1θ/1/2022, εκτόσ αν εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ κατατεκεί προςφυγι κατά τθσ
απαλλαγισ του οφειλζτθ. Για τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 92 του ν.
4738/2020 (προκειμζνου να τφχει εφαρμογισ θ παρ. 2 του άρκρου 192 του νόμου) απαιτείται
αίτθςθ προσ το πτωχευτικό δικαςτιριο και ςχετικι απόφαςθ αυτοφ.
γ) Σο άρκρο 195 του ν. 4738/2020 («Απαλλαγι εκπροςϊπων νομικοφ προςϊπου»)
εφαρμόηεται και για τθν απαλλαγι των εκπροςϊπων νομικοφ προςϊπου για οφειλζσ νομικοφ
προςϊπου, το οποίο κθρφχκθκε ςε πτϊχευςθ ι για το οποίο υποβλικθκε αίτθςθ πτϊχευςθσ πριν
από τθν 1θ/1/2021. ε περίπτωςθ που θ προκεςμία για τθν απαλλαγι εκπροςϊπων νομικοφ
προςϊπου, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 195, λιξει οποτεδιποτε πριν από τισ 31/12/2021,
τότε θ απαλλαγι επζρχεται τθν 1θ/1/2022, ενϊ τυχόν προςφυγι κατά τθσ απαλλαγισ μπορεί να
αςκθκεί μζχρι τισ 31/12/2021.
Σζλοσ, ο ν. 4738/2020 (βλ. δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 263 και τζταρτο εδάφιο τθσ
περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 265) προβλζπει τθ δυνατότθτα να τραπεί εκκρεμισ πτωχευτικι
διαδικαςία ςε πτωχευτικι διαδικαςία του νζου νόμου ςτο ςτάδιο εξζλιξθσ ςτο οποίο βρίςκεται θ
εκκρεμισ διαδικαςία, με απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ τθσ ςυνζλευςθσ των πτωχευτικϊν πιςτωτϊν.
τθν περίπτωςθ αυτι, ανεξάρτθτα από τισ διατάξεισ που διζπουν τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ,
για τθν κατάταξθ των πιςτωτϊν εφαρμόηονται οι διαχρονικοφ δικαίου διατάξεισ των νόμων που
ζχουν ιςχφςει ζωσ τθν υπαγωγι ςτθ νζα διαδικαςία (βλ. τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 263
και πζμπτο εδάφιο τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 265).
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Β. Καταργοφμενεσ διατάξεισ-Μεταβατικό δίκαιο
1. Από τθν 1/1/2021, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 265 του ν. 4738/2020
(«Καταργοφμενεσ διατάξεισ»):
α) Καταργείται ο ν. 3588/2007 (Αϋ 153, «Πτωχευτικόσ Κώδικασ»), που ρυκμίηει ςιμερα τθν
πτϊχευςθ και τθν προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ.
Δεδομζνου ότι, όπωσ προαναφζρκθκε, οι νζεσ διατάξεισ του ν. 4738/2020 περί πτϊχευςθσ και
εξυγίανςθσ εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ που εκκινοφν (δθλαδι υποβάλλεται θ οικεία
αίτθςθ πτϊχευςθσ ι επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ) μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ αυτοφ
(1/1/2021), ςτθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 265 προβλζπεται ότι ςτισ εκκρεμείσ
διαδικαςίεσ πτϊχευςθσ και εξυγίανςθσ του ν. 3588/2007 εξακολουκοφν να εφαρμόηονται οι
αντίςτοιχεσ διατάξεισ του ν. 3588/2007, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτο ν. 4738/2020,
όπωσ ςτισ παρ. 2, 5 και 6 του άρκρου 263 αυτοφ (βλ. ανωτζρω υπό ςτοιχεία Α.2. τθσ
παροφςασ) ι, όςον αφορά διαδικαςίεσ πτϊχευςθσ που ιταν ιδθ εκκρεμείσ κατά τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του ν. 3588/2007, εξακολουκοφν να εφαρμόηονται οι προϊςχφουςεσ αυτοφ διατάξεισ,
ςφμφωνα με το άρκρο 182 του ν. 3588/2007 (ςχετικι θ εγκφκλιοσ ΠΟΛ 1050/2010).
θμειϊνεται ότι ςτθν ανωτζρω διάταξθ μεταβατικοφ δικαίου (περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου
265 του ν. 4738/2020) γίνεται αναφορά μόνο ςτισ «εκκρεμείσ κατά τον χρόνο δημοςίευςησ
(ςθμ: δθλαδι κατά τθν 27θ/10/2020, θμερομθνία δθμοςίευςθσ του ΦΕΚ Αϋ 207)
διαδικαςίεσ», αντί να γίνεται αναφορά ςε όλεσ τισ εκκρεμείσ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.
4738/2020 (1/1/2021) διαδικαςίεσ, δθλαδι ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ που ζχουν/κα ζχουν
εκκινιςει πριν από τθν θμερομθνία αυτι. Δεδομζνου όμωσ, ότι αν λθφκεί υπ’ όψιν θ
γραμματικι διατφπωςθ τθσ διάταξθσ, κα παρζμεναν αρρφκμιςτεσ οι διαδικαςίεσ πτϊχευςθσ
και εξυγίανςθσ που ζχουν αρχίςει ι κα αρχίςουν κατά το χρονικό διάςτθμα από 28/10/2020
ζωσ και 31/12/2020, προκφπτει ότι θ ανωτζρω διατφπωςθ περιλιφκθκε ςτο νόμο εκ
παραδρομισ και ότι κατά τθ βοφλθςθ του νομοκζτθ θ διάταξθ αναφζρεται ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ πτϊχευςθσ και εξυγίανςθσ που είναι εκκρεμείσ κατά τθν 1θ/1/2021.
β) Παφει θ δυνατότθτα υποβολισ νζων αιτιςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3869/2010
(Αϋ 130, «Ρφθμιςη των οφειλών υπερχρεωμζνων φυςικών προςώπων και άλλεσ διατάξεισ»).
τισ εκκρεμείσ διαδικαςίεσ του ν. 3869/2010 εξακολουκοφν να εφαρμόηονται οι διατάξεισ του
νόμου αυτοφ.
θμειϊνεται ότι και ςτθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 265 του ν. 4738/2020 (όπωσ και ςτθν
περ. αϋ τθσ ίδιασ παραγράφου, κατά τα αμζςωσ προαναφερκζντα) γίνεται αναφορά ςε
«εκκρεμείσ κατά τον χρόνο δημοςίευςησ (ςθμ: δθλαδι κατά τθν 27θ/10/2020) διαδικαςίεσ».
Δεδομζνου όμωσ, ότι αν λθφκεί υπ’ όψιν θ γραμματικι διατφπωςθ τθσ διάταξθσ, κα
παρζμεναν αρρφκμιςτεσ οι διαδικαςίεσ του ν. 3869/2010 που ζχουν αρχίςει ι κα αρχίςουν
κατά το χρονικό διάςτθμα από 28/10/2020 ζωσ και 31/12/2020, προκφπτει ότι θ ανωτζρω
διατφπωςθ περιλιφκθκε ςτο νόμο εκ παραδρομισ και ότι κατά τθ βοφλθςθ του νομοκζτθ θ
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διάταξθ αναφζρεται ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ του ν. 3869/2010 που είναι εκκρεμείσ κατά τθν
1θ/1/2021.
γ) Παφει θ δυνατότθτα υποβολισ νζων αιτιςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 68
ζωσ και 77 («Ζκτακτη διαδικαςία ειδικήσ διαχείριςησ») του ν. 4307/2014 (Αϋ 246).
Οι ανωτζρω διατάξεισ του ν. 4307/2014 εξακολουκοφν να ιςχφουν ςτισ εκκρεμείσ κατά τθν
1θ/1/2021 διαδικαςίεσ ειδικισ διαχείριςθσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτο ν. 4738/2020.
Κατ’ εξαίρεςθ, με απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν ειδικισ διαχείριςθσ, που
ςυγκαλείται με πρόςκλθςθ του ειδικοφ διαχειριςτι, επιτρζπεται θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ
ςτο ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται με αναλογικι εφαρμογι των διατάξεων του ν. 4738/2020.
τθν περίπτωςθ αυτι ο ειδικόσ διαχειριςτισ αςκεί τα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτεσ που
επιφυλάςςονται κατά το ν. 4738/2020 ςτο ςφνδικο.

2. φμφωνα με τισ περ. α’ και γϋ, αντίςτοιχα, τθσ παρ. 1 του άρκρου 265 του ν. 4738/2020: α)
όπου ςε νόμο γίνεται αναφορά ςτον Πτωχευτικό Κϊδικα, ν. 3588/2007, νοείται ο ν.
4738/2020 και β) όπου ςε νόμο γίνεται αναφορά ςτθν ειδικι διαχείριςθ των άρκρων 68-77
του ν. 4307/2014 νοείται θ «διαδικαςία του Μζρουσ ΙΙ του Κεφαλαίου Α΄ του Πζμπτου
Μζρουσ του Δευτζρου Βιβλίου» (δεδομζνου ότι θ ενότθτα αυτι δεν υφίςταται ςτο ν.
4738/2020, γίνεται δεκτό, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ εγκυκλίου, ότι θ παραπομπι αφορά
ςυνολικά τθ διαδικαςία του Πζμπτου Μζρουσ του Δεφτερου Βιβλίου του ν. 4738/2020 υπό
τον τίτλο «Η εκκαθάριςη τησ περιουςίασ του οφειλζτη και η διανομή προσ πιςτωτζσ», δθλαδι
τα άρκρα 157 επ. του ν. 4738/2020).

3. Αναφορικά με τθ διαδικαςία των άρκρων 1-17 του ν. 4469/2017 (Αϋ62, «Εξωδικαςτικόσ
μηχανιςμόσ ρφθμιςησ οφειλών επιχειρήςεων»), υπενκυμίηεται, ότι, ςφμφωνα με τθν παρ. 1
του άρκρου 4 του ν. 4469/2017, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο δεφτερο τθσ από
24/12/2019 Π.Ν.Π. (Αϋ212), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4664/2020 (Αϋ32), θ
προκεςμία υποβολισ αιτιςεων υπαγωγισ ςτθ διαδικαςία αυτι ζπαυςε ςτισ 30/4/2020
(ςχετικι θ Ε. 2042/2020). Οι διατάξεισ του ν. 4469/2017 εξακολουκοφν να ιςχφουν για τισ
υποκζςεισ βάςει αιτιςεων που ζχουν υποβλθκεί κατ’ εφαρμογι του νόμου αυτοφ.

4. Επιπροςκζτωσ, επιςθμαίνονται τα εξισ:
φμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 265 του ν. 4738/2020, από τθ κζςθ ςε πλιρθ
εφαρμογι του «Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Φερεγγυότθτασ» (μζςω του οποίου, ςφμφωνα με τα
άρκρα 213 και 84 του ν. 4738/2020, πρόκειται να δθμοςιοποιοφνται πλζον
πράξεισ/αποφάςεισ κακϊσ και να υποβάλλονται αιτιςεισ, αναγγελίεσ κ.λπ. ςτο πλαίςιο των
διαδικαςιϊν του νόμου αυτοφ), θ οποία κα διαπιςτωκεί με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν
Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, καταργείται θ διάταξθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 67 του ν.
3842/2010 (Αϋ 58).
Τπενκυμίηεται ότι, ςφμφωνα με τθν ωσ άνω καταργοφμενθ διάταξθ, ςτουσ πίνακεσ
διανομισ που ςυντάςςουν οι ςφνδικοι πτϊχευςθσ κατά τισ διατάξεισ του ν. 3588/2007
4
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εφαρμόηεται αναλογικά (τόςο υπζρ του Δθμοςίου όςο και υπζρ όλων των Ν.Π.Δ.Δ. οι
απαιτιςεισ των οποίων ειςπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε.) θ παρ. 4 του άρκρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε., που
προβλζπει τριακονκιμερθ προκεςμία για τθν άςκθςθ από το Δθμόςιο ανακοπισ κατά του
πίνακα κατάταξθσ με αφετθρία αυτισ τθν επίδοςθ ςε αυτό ςχετικισ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ ι,
ςτθν πράξθ, από τθν επίδοςθ του πίνακα διανομισ και τθσ πράξθσ του ειςθγθτι, με τθν οποία
κθρφςςεται εκτελεςτόσ (ςχετικι θ εγκφκλιοσ ΠΟΛ 1050/2010, κεφ. IX).
Όπωσ όμωσ ρθτά ορίηεται ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 265 του ν.
4738/2020, θ ωσ άνω διάταξθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 67 του ν. 3842/2010 εξακολουκεί να
ιςχφει ςε πτωχεφςεισ που διζπονται από το ν. 3588/2007.
Από τα ανωτζρω ςυνάγεται το ςυμπζραςμα ότι θ ειδικι τριακονκιμερθ προκεςμία τθσ
παρ. 4 του άρκρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε. για άςκθςθ ανακοπισ από το Δθμόςιο κατά πίνακα
κατάταξθσ ςε διαδικαςία πτϊχευςθσ με αφετθρία τθν επίδοςθ ςε αυτό του πίνακα κατάταξθσ
ι τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για λιψθ γνϊςθσ αυτοφ, ςτθν οποία παραπζμπει θ παρ. 7 του
άρκρου 67 του ν. 3842/2010, εξακολουκεί να ιςχφει:
 ςε πτωχεφςεισ ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται το προϊςχφον πτωχευτικό δίκαιο.
 ςε πτωχεφςεισ ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται ο ν. 4738/2020, ζωσ τθν ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ
των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ με τθν οποία κα διαπιςτϊνεται θ κζςθ ςε
πλιρθ εφαρμογι του «Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Φερεγγυότθτασ».

Γ. Ανατροπι εκκρεμοφσ διαδικαςίασ ειδικισ διαχείριςθσ του ν. 4307/2014
Με τθν παρ. 3 του άρκρου 264 του ν. 4738/2020, θ οποία -κατ’ εξαίρεςθ- ιςχφει από τθν
27θ/10/2020 (θμερομθνία δθμοςίευςθσ του νόμου αυτοφ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ),
προςτζκθκε ςτο ν. 4307/2014 (Αϋ 246) άρκρο 72Α με τίτλο «Ανατροπή τησ διαδικαςίασ τησ ειδικήσ
διαχείριςησ», που προβλζπει τθ δυνατότθτα άςκθςθσ ενϊπιον του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου,
οποτεδιποτε πριν από τθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ ειδικισ διαχείριςθσ κατ’ άρκρο 76 του ν.
4307/2014, αίτθςθσ από τον οφειλζτθ ι πιςτωτζσ αυτοφ για τθν ανατροπι τθσ διαδικαςίασ τθσ
ειδικισ διαχείριςθσ, εφόςον κατακζςουν ταυτόχρονα με τθν αίτθςθ αυτι αίτθςθ επικφρωςθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο νζο
άρκρο 72Α του ν. 4307/2014. ε περίπτωςθ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, γίνεται
δεκτι από το δικαςτιριο θ αίτθςθ ανατροπισ, που ςυνεκδικάηεται με αυτιν, παφει θ διαδικαςία
τθσ ειδικισ διαχείριςθσ και ανατρζπονται για το μζλλον τα αποτελζςματα από τθν υπαγωγι ςε
αυτι, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του ν. 4307/2014. Εκποιιςεισ του ενεργθτικοφ για τισ οποίεσ
ςυντελζςτθκε θ διατφπωςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 75 του ν. 4307/2014 (ςφνταξθ πράξθσ
εξόφλθςθσ που προςαρτάται ςτθ ςφμβαςθ μεταβίβαςθσ και, ςε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ
ακινιτων, μεταγραφι αυτισ) δεν κίγονται. Ο Ειδικόσ Διαχειριςτισ απαλλάςςεται από κάκε
αςτικι και ποινικι ευκφνθ για τα αποτελζςματα τθσ μζχρι τότε διαδικαςίασ.
Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του νζου άρκρου 72Α του ν. 4307/2014, θ αίτθςθ
τθσ περί ανατροπισ τθσ διαδικαςίασ ειδικισ διαχείριςθσ δφναται να υποβάλλεται εντόσ εννζα (9)
μθνϊν από τθ κζςθ ςε ιςχφ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ (δθλαδι ζωσ 28/7/2021).
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υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ 207/27-10-2020: διατάξεισ των άρκρων 1-265 και 308 (ζναρξθ
ιςχφοσ) του ν. 4738/2020

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
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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