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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίςεισ επί των διατάξεων του άρκρου 293 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207)
και παροχι οδθγιών για τθν ενιαία εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ οφειλών που
προζρχονται από επιχειρθματικά δάνεια και δάνεια φυςικών προςώπων, κακώσ και
από καταπτώςεισ τθσ Ελλθνικισ Αναπτυξιακισ Σράπεηασ»

Με τθν παροφςα εγκφκλιο διευκρινίηονται ειδικότερα κζματα επί των διατάξεων
του άρκρου 293 του ν. 4738/2020 (Αϋ 207) και τθσ Α 1007/2021 (Β’ 138) απόφαςθσ του
Τφυπουργοφ Οικονομικϊν και παρζχονται οδθγίεσ για ενιαία εφαρμογι αυτϊν.
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Αναλυτικότερα:
1. Oι οφειλζτεσ δφνανται να ρυκμίςουν ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ
(Δ.Ο.Τ.) και τα Ελεγκτικά Κζντρα , το ςφνολο των , κατά Κ .Ε.Δ.Ε. ( ν.δ. 356/1974,Α ́ 90,
Κ.Ε.Δ.Ε.), βεβαιωμζνων οφειλϊν τουσ που προζρχονται από επιχειρθματικά δάνεια και
δάνεια φυςικϊν προςϊπων, με εκδοκείςεσ ζωσ και το ζτοσ

2012 υπουργικζσ

αποφάςεισ παροχισ τθσ εγγφθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κατ ’ εξουςιοδότθςθ του ν.
2332/1995 (Α ́ 181) ι παροχισ τθσ εγγφθςθσ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Ελλθνικι
Αναπτυξιακι Σράπεηα ΑΕ» (πρϊθν «Εκνικό Σαμείο Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ
ΑΕ») ι τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Σαμείο Εγγυοδοςίασ Μικρϊν και Πολφ Μικρϊν
Επιχειριςεων ΑΕ (ΣΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπωσ ιςχφουν, τα οποία είχαν καταςτεί λθξιπρόκεςμα
ςτα πιςτωτικά ιδρφματα ζωσ τισ 7.10.2019, όπωσ αναγράφεται ςτο αίτθμα
κατάπτωςθσ των τραπεηϊν ςτισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ. Προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ των
εν λόγω οφειλϊν ςτθν ρφκμιςθ αυτι είναι να ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία
ειςπρακτζων εςόδων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ από τισ 7.10.2019 μζχρι και τθν
θμερομθνία αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ.
2. Θ αίτθςθ για τθν υπαγωγι των οφειλϊν ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται, είτε
αυτοπρόςωπα είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (όπωσ ειδικότερα αναφζρεται
ςτθν παράγραφο 3 τθσ παροφςασ), ςτθν Τπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ θ οποία
είναι αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ ι και ςτθ Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία
είναι βεβαιωμζνθ θ οφειλι θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ υποχρεοφται να τθ διαβιβάςει
αμελλθτί ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ υπθρεςία. Ο ενδιαφερόμενοσ
μπορεί να λάβει τθν πλθροφορία αυτι μζςω του ςυνδζςμου «Προςωποποιθμζνθσ
Πλθροφόρθςθσ» ςτο myTAXISnet.Για διευκόλυνςθ όςων υποβάλλουν τθν αίτθςθ
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου προςαρτάται ςτθν παροφςα εγκφκλιο πίνακασ
Δ.Ο.Τ/Ελεγκτικϊν Κζντρων που είναι αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ ςε
ςχζςθ με τισ Δ.Ο.Τ. ςτισ οποίεσ είναι βεβαιωμζνθ θ οφειλι (Πίνακασ Ι )
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3. τθν περίπτωςθ επιλογισ από τουσ φορολογοφμενουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ
θλεκτρονικά/ψθφιακά,

αυτοί

δφνανται

να

υποβάλουν

τθν

αίτθςι

τουσ,

ςυμπλθρϊνοντασ ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ που είναι διακζςιμθ ςτθν Ενιαία Ψθφιακι
Πφλθ Gov.gr, το κάτωκι κείμενο:
«Με τθν ιδιότθτά μου ωσ φυςικό πρόςωπο/νόμιμοσ εκπρόςωποσ /εκκακαριςτισ
/κλθρονόμοσ ……. παρακαλώ όπωσ ρυκμίςετε ςφμφωνα με το άρκρο 293 του
ν.4738/2020 τισ βεβαιωμζνεσ οφειλζσ μου ι τθσ εταιρείασ με Α.Φ.Μ. ………… ι του
κλθρονομοφμενου με Α.Φ.Μ. ……………… ςε Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ/Ελεγκτικά
Κζντρα που προιλκαν από επιχειρθματικό δάνειο/δάνειο φυςικοφ προςώπου, με
υπουργικι απόφαςθ παροχισ τθσ εγγφθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου/παροχισ τθσ
εγγφθςθσ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα ΑΕ»/τθσ
εταιρείασ με τθν επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοςίασ Μικρών και Πολφ Μικρών
Επιχειριςεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), ςε ……… μθνιαίεσ δόςεισ. ».
Θ ςυμπλθρωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ αποςτζλλεται εντόσ των τικζμενων ςτθν
παράγραφο 4 τθσ παροφςασ προκεςμιϊν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν
αρμόδια Δ.Ο.Τ. ι το Ελεγκτικό Κζντρο (βλζπε Πίνακα Ι ).
Μετά τθν αποςτολι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τθσ αίτθςθσ για ζνταξθ
ςτθ ρφκμιςθ και παραλαβι αυτισ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικό Κζντρο, θ
αρμόδια υπθρεςία (Δ.Ο.Y/ Ελεγκτικό κζντρο) αποςτζλλει, το αργότερο εντόσ τθσ
επομζνθσ από τθν λιψθ του αιτιματοσ, προσ τον αιτοφντα απαντθτικό μινυμα ςτθ
κυρίδα «e-Κοινοποιιςεισ» ςτο myTAXISnet, όπου κα αναφζρεται:
 θ ταυτότθτα τθσ ρυκμιςμζνθσ οφειλισ (ΣΡΟ),
 το ακριβζσ ποςό τθσ πρϊτθσ δόςθσ,
 θ καταλθκτικι θμερομθνία πλθρωμισ τθσ δόςθσ.

4.

Οι προκεςμίεσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ για τθν υπαγωγι των οφειλϊν ςτθ

ρφκμιςθ ζχουν ωσ εξισ:
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Α. Ζωσ τθν Σρίτθ 4/5/2021, για οφειλζσ που ζχουν βεβαιωκεί από 7.10.2019
μζχρι και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ (κακϊσ θ καταλθκτικι
προκεςμία τθσ 30/4/2021 που τίκεται ςτο άρκρο 293 του ν. 4738/2020 είναι
αργία και μετατίκεται για τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα).



Β. Εντόσ 6 μθνών από τθ βεβαίωςι τουσ, για οφειλζσ που κα βεβαιωκοφν μετά
τθν 29/4/2021 (κακϊσ θ καταλθκτικι προκεςμία τθσ 30/4/2021 που τίκεται ςτο
άρκρο 293 του ν. 4738/2020 είναι αργία ).

5. Ανεξάρτθτα από τον τρόπο υποβολισ τθσ αίτθςθσ – αυτοπρόςωπα ι μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου μετά τθν πλθρωμι τθσ πρϊτθσ δόςθσ και τθν πίςτωςθ
αυτισ, θ ρφκμιςθ κα εμφανιςτεί ςτο myTAXISnet του αιτοφντα και ειδικότερα ςτο
ςφνδεςμο «Προςωποποιθμζνθ Πλθροφόρθςθ» που βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ΑΑΔΕ (https//www.aade.gr).
Τπενκυμίηεται ότι θ πρϊτθ δόςθ καταβάλλεται εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων
θμερϊν από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ και προβλζπεται
μζγιςτοσ αρικμόσ μθνιαίων δόςεων ζωσ και εκατόν είκοςι (120), με ελάχιςτο ποςό
δόςθσ

τα

είκοςι

ευρϊ

(20)

€

και

απαλλαγι

κατά

ποςοςτό

από

τισ

προςαυξιςεισ/τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ που επιβαρφνουν τισ βεβαιωμζνεσ
οφειλζσ αναλόγωσ του επιλεγζντοσ αρικμοφ δόςεων. Επιςθμαίνεται ότι βαςικζσ
ςυνολικζσ οφειλζσ που υπάγονται ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ του άρκρου 293 του
ν.4738/2020, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. τόκων και προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ
καταβολισ, από τθν υπαγωγι ςε ρφκμιςθ, επιβαρφνονται με τόκο που ανζρχεται ςε
τρεισ εκατοςτιαίεσ μονάδεσ (3%) ετθςίωσ υπολογιςμζνο .

6. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν παροφςα ρφκμιςθ υπάγονται λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ,
οι οποίεσ δεν ζχουν τακτοποιθκεί κατά νόμιμο τρόπο με αναςτολι πλθρωμισ ι
διευκόλυνςθ ι άλλθ ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ βεβαιωμζνων οφειλϊν ςτθ
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Φορολογικι Διοίκθςθ βάςει νόμου ι δικαςτικισ απόφαςθσ ι προςωρινισ διαταγισ,
όπωσ διαπιςτϊνεται, μετά από ζλεγχο τθσ αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ
τθσ οφειλισ ΔΟΤ / Ελεγκτικοφ Κζντρου πριν τθν αποδοχι του αιτιματοσ για ρφκμιςθ
βάςει του άρκρου 293 ν. 4738/2020.
7.Εντοφτοισ, για λόγουσ χρθςτισ διοίκθςθσ, παρζχεται θ δυνατότθτα υπαγωγισ
ςτθ ρφκμιςθ των διατάξεων του άρκρου 293 του ν. 4738/2020 και ςτουσ οφειλζτεσ, οι
οποίοι, μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ παροφςθσ , ζχουν υπαγάγει από 27/10/2020,
θμερομθνία δθμοςίευςθσ του ν. 4738/2020, τισ οφειλζσ τθσ παροφςασ ςε άλλθ εν ιςχφ
ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ βεβαιωμζνων οφειλϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ
βάςει των διατάξεων τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του πρϊτου άρκρου
του ν.4152/2013 (Αϋ107) (πάγια ρφκμιςθ του ν. 4152/2013), όπωσ ζχει τροποποιθκεί
και ιςχφει. Ειδικότερα, ςτουσ παραπάνω οφειλζτεσ παρζχεται θ δυνατότθτα υπαγωγισ
των εν λόγω οφειλϊν ςτθ ρφκμιςθ των διατάξεων του άρκρου 293 του ν. 4738/2020
μετά από αίτθςι τουσ για το υπόλοιπο των οφειλϊν κατά τθν θμερομθνία υποβολισ
τθσ. Θ αίτθςθ δφναται να υποβλθκεί με τουσ ανωτζρω περιγραφόμενουσ τρόπουσ.
τθν αίτθςθ κα πρζπει επιπλζον των ςτοιχείων που αναφζρονται πιο πάνω να
αναφζρονται επίςθσ και τα ςτοιχεία τθσ ρφκμιςθσ ςτθν οποία ζχουν ιδθ υπαχκεί.
ε περίπτωςθ που ςτθν ανωτζρω πάγια ρφκμιςθ του ν. 4152/2013 ζχουν
ενταχκεί και άλλεσ οφειλζσ των φορολογοφμενων αυτϊν, οι οποίεσ όμωσ δεν δφναται
να υπαχκοφν ςτθ ρφκμιςθ του άρκρου 293, για αυτζσ εξακολουκεί και ιςχφει θ
υπάρχουςα πάγια ρφκμιςθ του ν. 4152/2013, θ οποία καταχωρείται εκ νζου με τον
ίδιο αρικμό πρωτόκολλου και με τα ίδια, κατά τα λοιπά, ςτοιχεία τθσ ρφκμιςθσ
(δθλαδι ςφμφωνα με τουσ οικείουσ όρουσ και προχποκζςεισ).
υνθμμζνα: Πίνακασ Ι

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γ’ & Δ’
2. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.)
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και
Επικοινωνίασ
4. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν
3. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
4.Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ.
5. Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων
6. Γραφείο τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ
Περιουςίασ
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν
3. Δ/νςθ
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Πίνακας Ι
ΔΟΤ & Ελεγκτικά Κέντρα
βεβαίωσης οφειλής
(εμφανίζεται στην Προσωποποιημένη
Πληροφόρηση στο myTAXISnet)

ΔΟΤ & Ελεγκτικά Κέντρα αρμόδια για την είσπραξη
της οφειλής
(παραλήπτης του αιτήματος ρύθμισης)

Email Τπηρεσίας

ΕΛΕΓΚΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ
ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΜΕΓΑΛΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΦΟΤ
ΥΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΨΝ ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ
(Κ.Ε.ΥΟ.ΜΕ.Π.)

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΜΕΓΑΛΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

kemeep@aade.gr

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΥΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΨΝ ΜΕΓΑΛΟΤ
ΠΛΟΤΣΟΤ (Κ.Ε.ΥΟ.ΜΕ.Π.)

kefomep@aade.gr

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΨΝ
ΥΑΕ ΑΘΗΝΨΝ

ΥΑΕ ΑΘΗΝΨΝ

doy.fae-athinon@aade.gr

Α ΑΘΗΝΨΝ

Α ΑΘΗΝΨΝ

doy.a-athinon@aade.gr

Δ ΑΘΗΝΨΝ
ΙΓ ΑΘΗΝΨΝ

Δ ΑΘΗΝΨΝ

doy.d-athinon@aade.gr

ΙΓ ΑΘΗΝΨΝ

doy.ig-athinon@aade.gr

ΙΖ ΑΘΗΝΨΝ

doy.iz-athinon@aade.gr

ΚΑΣΟΙΚΨΝ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ

doykatex@aade.gr

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

doy.kallitheas@aade.gr

ΝΕΑ ΙΨΝΙΑ

doy.neas-ionias@aade.gr

ΑΓΙΨΝ ΑΝΑΡΓΤΡΨΝ

doy.agion-anargyron@aade.gr

ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

doy.peristeriou@aade.gr

ΓΛΤΥΑΔΑ

doy.glyfadas@aade.gr

ΦΟΛΑΡΓΟΤ

doy.cholargou@aade.gr

ΚΗΥΙΙΑ

doy.kifisias@aade.gr

ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

doy.ilioupolis@aade.gr

ΓΑΛΑΣΙΟΤ
ΙΖ ΑΘΗΝΨΝ
ΙΒ' ΑΘΗΝΨΝ
ΚΑΣΟΙΚΨΝ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΜΟΦΑΣΟΤ
Ν. ΜΤΡΝΗ
ΝΕΑ ΙΨΝΙΑ
ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ
ΑΓΙΨΝ ΑΝΑΡΓΤΡΨΝ
ΑΦΑΡΝΨΝ
ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
ΓΛΤΥΑΔΑ
ΠΑΛ. ΥΑΛΗΡΟΤ
ΦΟΛΑΡΓΟΤ
ΦΑΛΑΝΔΡΙΟΤ
ΧΤΦΙΚΟΤ
ΚΗΥΙΙΑ
ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
ΑΓ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ
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ΕΛΕΤΙΝΑ
ΑΙΓΑΛΕΨ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΚΟΡΨΠΙΟΤ

ΕΛΕΤΙΝΑ

doy.elefsinas@aade.gr

ΠΑΛΛΗΝΗ

doy.pallinis@aade.gr

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

doy.livadeias@aade.gr

ΦΑΛΚΙΔΑ

doy.chalkidas@aade.gr

ΛΑΜΙΑ

doy.lamias@aade.gr

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΘΗΒΨΝ
ΑΜΥΙΑ
ΦΑΛΚΙΔΑ
ΚΤΜΗ
ΛΑΜΙΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΥΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΜΟΤ
Ε ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΙΚΑΙΑ
ΠΛΟΙΨΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΡΟΤ

ΥΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

doy.fae-peiraia@aade.gr

Α ΠΕΙΡΑΙΑ

doy.a-peiraia@aade.gr

Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

doy.e-peiraia@aade.gr

ΠΛΟΙΨΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

doy.ploion-peiraia@aade.gr

ΤΡΟΤ

doy.syrou@aade.gr

ΜΤΣΙΛΗΝΗ

doy.mytilinis@aade.gr

ΡΟΔΟΤ

doy.rodou@aade.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ

doy.irakleiou@aade.gr

ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ

doy.agiou-nikolaou@aade.gr

ΦΑΝΙΨΝ

doy.chanion@aade.gr

ΡΕΘΤΜΝΟΤ

doy.rethymnou@aade.gr

ΠΑΡΟΤ
ΘΗΡΑ
ΜΤΚΟΝΟΤ
ΝΑΞΟΤ
ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΦΙΟΤ
ΡΟΔΟΤ
ΚΨ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ
ΦΑΝΙΨΝ
ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΑΕ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑ
Δ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Σ' ΘΕ/ΝΙΚΗ

ΥΑΕ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

doy.fae-thessalonikis@aade.gr

ΒΕΡΟΙΑ

doy.veroias@aade.gr

Δ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

doy.d-thessalonikis@aade.gr

ΑΔΑ: ΩΣΗΘ46ΜΠ3Ζ-94Ξ

Ε ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

Ε ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

doy.e-thessalonikis@aade.gr

Ζ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

doy.z-thessalonikis@aade.gr

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΨΝ

doy.ampelokipon@aade.gr

ΚΑΣΟΡΙΑ

doy.kastorias@aade.gr

ΚΟΖΑΝΗ

doy.kozanis@aade.gr

ΕΔΕΑ

doy.edessas@aade.gr

ΚΑΣΕΡΙΝΗ

doy.katerinis@aade.gr

ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ

doy.polygyrou@aade.gr

ΔΡΑΜΑ

doy.dramas@aade.gr

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

doy.alexandroupolis@aade.gr

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑ

doy.kavalas@aade.gr

ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗ

doy.xanthis@aade.gr

ΚΟΜΟΣΗΝΗ

doy.komotinis@aade.gr

Α' ΘΕ/ΝΙΚΗ
Ζ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Η' ΘΕ/ΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕ/ΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΨΝ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΨΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ
ΚΙΛΚΙ
ΚΑΣΟΡΙΑ
ΥΛΨΡΙΝΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΣΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΓΡΕΒΕΝΨΝ
ΕΔΕΑ
ΓΙΑΝΝΙΣΨΝ
ΚΑΣΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ
ΝΕΨΝ ΜΟΤΔΑΝΙΨΝ
ΔΡΑΜΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ
ΟΡΕΣΙΑΔΑ

ΚΟΜΟΣΗΝΗ
ΕΡΡΨΝ
ΚΑΡΔΙΣΑ
ΒΟΛΟΤ
ΙΨΝΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ
ΛΑΡΙΑ
ΣΡΙΚΑΛΨΝ

ΕΡΡΨΝ

doy.serron@aade.gr

ΚΑΡΔΙΣΑ

doy.karditsas@aade.gr

ΒΟΛΟΤ

doy.volou@aade.gr

ΛΑΡΙΑ

doy.larisas@aade.gr

ΣΡΙΚΑΛΨΝ

doy.trikalon@aade.gr

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΑΣΡΨΝ
ΝΑΤΠΛΙΟΤ
ΑΡΓΟΤ
ΣΡΙΠΟΛΗ

ΝΑΤΠΛΙΟΤ

doy.nafpliou@aade.gr

ΣΡΙΠΟΛΗ

doy.tripolis@aade.gr
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Α ΠΑΣΡΨΝ
Γ' ΠΑΣΡΨΝ

Α ΠΑΣΡΨΝ

doy.a-patron@aade.gr

ΠΤΡΓΟΤ

doy.pyrgou@aade.gr

ΚΟΡΙΝΘΟΤ

doy.korinthou@aade.gr

ΠΑΡΣΗ

doy.spartis@aade.gr

ΚΑΛΑΜΑΣΑ

doy.kalamatas@aade.gr

ΑΓΡΙΝΙΟΤ

doy.agriniou@aade.gr

ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ

doy.ioanninon@aade.gr

ΠΡΕΒΕΖΑ

doy.prevezas@aade.gr

ΚΕΡΚΤΡΑ

doy.kerkyras@aade.gr

ΑΙΓΙΟΤ
ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ
ΠΤΡΓΟΤ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΚΟΡΙΝΘΟΤ
ΠΑΡΣΗ
ΚΑΛΑΜΑΣΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΤ
ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ
ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ
ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΑΡΣΑ
ΛΕΤΚΑΔΑ
ΚΕΡΚΤΡΑ
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